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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn (dalej: Urząd). 

 

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna, od 1 marca 2009 r. (dalej: Prezydent). 

 

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

2. Wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. 

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

 

Lata 2018-2020 (do dnia zakończenia kontroli) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

 Edyta Piskorz-Zabujść, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LOL/14/2020 z 3 marca 2020 r.  

 Marcin Wójcik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  2.
nr LOL/20/2020 z 12 marca 2020 r. 

 Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  3.
do kontroli nr LOL/19/2020 z 11 marca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-10) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Zadania Miasta Olsztyna3 związane z gospodarowaniem wodami opadowymi  
i roztopowymi oraz zarządzaniem infrastrukturą techniczną służącą realizacji tego 
zadania, w tym siecią kanalizacji deszczowej, przyporządkowane zostały 
Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu. W okresie 2018-2020 r. (I kwartał) były one 
prawidłowo realizowane. Potrzeby i możliwości związane z ww. zadaniami zostały 
rzetelnie zdiagnozowane i ujęte m.in. w Programie rozbudowy kanalizacji 
deszczowej Miasta Olsztyna - Aktualizacja 2012 r. Według stanu na 31 marca  
2020 r. długość sieci kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyna wynosiła  
225 000 mb i była w pełni wyodrębniona od kanalizacji sanitarnej.  

Rzetelnie wywiązywano się z ustalania, naliczania i egzekwowania opłat  
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Prawidłowo przekazywano także 
część tych opłat należną Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie4. 

W Gminie nie ustalono zasad partycypacji w kosztach utrzymania sieci kanalizacji 
deszczowej przez podmioty z niej korzystające, wobec czego ciężar bieżącego 
utrzymania tej infrastruktury ponoszony był wyłącznie z budżetu Gminy. W ocenie 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dalej zwanego Miastem lub Gminą. 
4 Dalej zwane Wodami Polskimi. 
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NIK taka sytuacja była ekonomicznie nieuzasadniona, a także nie zachęcała 
użytkowników nieruchomości nienależących do Miasta do podejmowania działań  
w celu zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych we własnym zakresie 
poprzez ich retencjonowanie czy infiltrację. Podkreślenia wymaga jednak, że Gmina 
podjęła działania zmierzające do wprowadzenia systemu finansowania utrzymania 
sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem odpłatności za korzystanie z tej 
infrastruktury. 

W planach inwestycyjnych Miasta na okres 2018-2020 r. ujęte zostało 18 zadań 
inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych,  
z czego realizacja siedmiu została zakończona. Na realizację zakończonych 
inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (81,2% ogółu wydatków), które wykorzystała i rozliczyła 
zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie. Kontrola dwóch zrealizowanych 
zadań5 wykazała, że zostały one rzetelnie przygotowane, a ich realizacja  
i rozliczenie nastąpiło zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach na 
roboty budowlane.  

Realizując inne inwestycje Gmina zastosowała rozwiązania sprzyjające opóźnianiu 
odpływu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych w postaci zieleni buforowej, 
obniżenia trawników oraz nawierzchni o powierzchni przepuszczalnej. 

Gmina wywiązała się z obowiązku sporządzania i przekazywania do Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej6 sprawozdań z realizacji działań 
zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Gminy, przy 
czym jedno z nich – za rok 2019, przekazano z trzydniowym opóźnieniem  
względem terminu wymaganego art. 328 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne7. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem 
wód opadowych i roztopowych 

1.1. W Mieście wg stanu na 31 grudnia 2017 r. długość sieci kanalizacji deszczowej 
wynosiła 215 000 mb. Obsługiwała ona wg stanu na 31 marca 2020 r. 3 840 ha9. 
Miasto dysponowało wówczas pięcioma piaskownikami, jedną przepompownią  
i trzema zbiornikami retencyjnymi. Do końca 2018 r. zwiększono długość sieci  
o 5 000 mb i dobudowano dwa zbiorniki. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  
i 31 marca 2020 r. długość sieci kanalizacji deszczowej wynosiła 225 000 mb,  
a miasto dysponowało sześcioma piaskownikami, jedną przepompownią i ośmioma 
zbiornikami. Na całym terenie miasta kanalizacja deszczowa została w pełni 
wyodrębniona od kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego Urzędu, za zarządzanie  
i gospodarowanie infrastrukturą miejską kanalizacji deszczowej odpowiedzialny był 
Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu. 

                                                      
5 W ich ramach wybudowano zbiornik małej retencji wód deszczowych przy ul. Witosa-Laszki w Olsztynie o pojemności 650 m3 
oraz zbiornik małej retencji wód deszczowych (dwukomorowy) przy ul. Bukowskiego-Brylantowej w Olsztynie o pojemności 
14 130 m3. 
6 Dalej zwane „MGMiŻŚ”. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm., dalej: ustawa Prawo wodne. 
8 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. 
9 Stanowiło to 43,5% ogólnej powierzchni administracyjnej Miasta i 100% powierzchni zurbanizowanej. Nie każda ulica 
wyposażona była w sieć kanalizacji deszczowej, ale cały obszar miasta podzielony był na zlewnie, z których wody opadowe i 
roztopowe dostawały się do kanalizacji deszczowej odprowadzając je z danych zlewni. 

OBSZAR 
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Miasto posiadało 19 pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych do wód, z tytułu których opłaty w okresie 2018-2020 r. (I kwartał) 
wyniosły 204,7 tys. zł oraz 11 pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie  
ww. wód do gruntu. 

Osiedla południowe miasta (tj. Pieczewo, Jaroty, Nagórki, Brzeziny, Kortowo), 
osiedla centralne (tj. Podgrodzie, Kościuszki, Śródmieście, Grunwaldzkie, częściowo 
Kormoran) oraz północne (tj. Wojska Polskiego, Redykajny, częściowo Zatorze  
i Podleśna) odprowadzały wody deszczowe do rzeki Łyny i jej dopływu rzeki 
Kortówki. Łyna była także odbiornikiem wód deszczowych z Osiedla Mazurskiego, 
Gutkowa i Likus. Osiedle Zielona Górka oraz część zabudowy magazynowo - 
przemysłowej w okolicach ul. Lubelskiej odprowadzały ścieki deszczowe poprzez 
jezioro Track do jeziora Wadąg. Wschodnie rejony miasta odwadniane były do  
rz. Struga Szczęsne. 

Urząd prowadził portal Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna 
(dalej: MSIPMO), w którym zamieszczone były informacje dotyczące istniejącej 
infrastruktury na terenie całej Gminy oraz wprowadzane były wszystkie nowe 
elementy infrastruktury, które były realizowane (zgodnie z obowiązującym prawem) 
przez Gminę i inne podmioty. Z tego portalu, w przypadku takiej potrzeby, osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia, mogły powziąć wiedzę na temat istniejącej  
i projektowanej infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód opadowych  
i roztopowych dla danego obszaru, jednakże wykonanie takiej operacji byłoby 
czasochłonne. Jednocześnie, zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta, Gmina nie miała 
odpowiednich narzędzi prawnych, aby posiadać szczegółowe zestawienie rodzaju  
i liczby infrastruktury, jaka byłą własnością innych podmiotów.         

 (akta kontroli str. 14-35, 46-52, 534, 566) 

1.2. Potrzeby i możliwości związane z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych oraz w zakresie stanu istniejącej infrastruktury zostały zdiagnozowane 
głównie w Programie rozbudowy kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyna - 
Aktualizacja 2012 r., zmienionym aneksem z 2016 r. i z 2018 r. (dalej: Program). 
Pierwotny Program opracowany został w 2003 r. i stanowił materiał wyjściowy do 
kolejnych aktualizacji. Zmiany wprowadzane w 2012 r., 2016 r. i 2018 r. miały na 
celu dostosowanie kanalizacji deszczowej do bieżących aktualizacji prognoz 
urbanistycznych oraz prowadzonych prac w zakresie kanalizacji deszczowej. 
Uwzględniały one również alternatywne rozwiązania ochrony obszarów zagrożonych 
zalaniem.  

Zasięg terytorialny Programu obejmował miasto Olsztyn w jego granicach 
administracyjnych, z wyłączeniem terenów niezurbanizowanych oraz określił wpływ 
na tereny przyległe.  

W Programie dokonano m.in. analizy informacji o środowisku geograficznym 
(ukształtowaniu terenu, układzie hydrograficznym, warunkach hydrologiczno-
meteorologicznych, jakości wód powierzchniowych, potrzebach ochrony środowiska 
wodnego, warunkach geologicznych i hydrogeologicznych), analizy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna. Dokonano obliczeń 
hydraulicznych systemu kanalizacji deszczowej, symulowano pracę całego układu 
kanalizacji dla różnych scenariuszy. Dokonano analizy możliwości wylewania wód  
z istniejącej kanalizacji deszczowej, lokalizacji tych zjawisk oraz podano propozycje 
przebudowy w celu ich uniknięcia. Opracowano również wnioski i wytyczne  
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia wskazane w Programie znalazły odzwierciedlenie m.in. w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Olsztyna (na lata 2018, 2019 i 2020). W Wykazie przedsięwzięć 
do WPF wskazano m.in. zadanie: Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami 
opadowymi na terenie Miasta Olsztyna - Zwiększenie ilości retencjonowanej wody, 
na które zaplanowano w okresie 2017-2023 łączne nakłady w wysokości 47,3 mln zł 
oraz zadanie: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta 
Olsztyna - Budowa infrastruktury technicznej, na które zaplanowano w okresie 2016-
2020 łączne nakłady w wysokości 22,1 mln zł. 

Dodatkowo sprawy związane z zagospodarowywaniem wód opadowych  
i roztopowych ujęto w: 
a) Programie ochrony środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020. Celem działań 

Programu w sferze gospodarki wodno-ściekowej było zapewnienie odpowiedniej 
ilości i jakości wody dla ludności, oszczędne gospodarowanie wodą oraz ochrona 
wód i gleb przed zanieczyszczeniem ściekami. Dla osiągnięcia zdefiniowanych 
celów przyjęto m.in. następujące kierunki interwencji i zadania: 
− oszczędne gospodarowanie wodą – wdrażanie rozwiązań wykorzystujących 

wody opadowe do lokalnego zaopatrzenia w wodę, 
− budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych – budowa i modernizacja 

 kanalizacji burzowej z instalacją urządzeń podczyszczających. 
Celem działań ww. programu w sferze gospodarowania wodami było zachowanie 
i poprawa stanu zasobów wodnych oraz przeciwdziałanie powodziom  
i niedoborom wody. Dla osiągnięcia celu przyjęto m.in. kierunek interwencji: 
zwiększanie retencji wód w zlewniach, w ramach którego określono m.in. 
zadanie: retencjonowanie wód opadowych odprowadzanych z powierzchni 
szczelnych i utwardzonych oraz ograniczanie tworzenia nowych powierzchni 
uszczelnionych.  

b) Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020. 
Określone w tych dokumentach potrzeby, były zbieżne z zawartymi w Programie. 

(akta kontroli str. 36-231) 

1.3. Z tytułu opłat, o których mowa w art. 290 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska10, za 2017 r. Miasto poniosło wydatki  
w wysokości 182,2 tys. zł opłat. Była to wyższa kwota, niż poniesiona w kolejnych 
latach na podstawie art. 270 ust. 11 ustawy Prawo wodne, tj. 90,9 tys. zł w 2018 r., 
90,0 tys. zł w 2019 r. oraz 23,8 tys. zł w I kwartale 2020 r.  

(akta kontroli str. 25-26) 

1.4. W badanym okresie, w ramach działań promujących zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych, Miasto zamontowało 13 tablic informacyjno-
pamiątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji związanych z budową kanalizacji 
deszczowych. Dodatkowo zlecono montaż kolejnych dziesięciu. W ramach projektu 
„Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna” 
planowane było w okresie II-IV kwartał 2020 r. opracowanie i wydruk informatora 
prasowego, produkcja i emisja filmu, kampania facebook’owa, miniaudycje radiowe, 
komiks tematyczny oraz ogłoszenia w internecie. Natomiast w ramach projektu 
„Rozbudowa systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta 
Olsztyna” zaplanowano w II-III kwartale 2020 r. produkcję i emisję filmu 
edukacyjnego, a w okresie III kwartał 2020 r. - I kwartał 2023 r. – publikacje 
prasowe. Ww. działania mają za zadanie informowanie opinii publicznej o celu 
realizowanych projektów oraz o uzyskanym wsparciu.  

W okresie 2018-2020 r. (I kwartał) nie prowadzono żadnych programów 
dofinansowujących przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu wód opadowych  

                                                      
10 W brzmieniu obowiązującym do 23 sierpnia 2017 r., tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. 
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i roztopowych. Jak wskazał Prezydent, w tym okresie skupiono się na innych 
programach służących ochronie środowiska, takich jak np. Dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta 
Olsztyna. Jednocześnie Prezydent wyjaśnił, że Gmina rozpoczęła proces 
przekazania spraw związanych z zarządzaniem i eksploatacją kanalizacji 
deszczowej dla miejskiej spółki, co m.in. miało pozwolić w niedalekiej przyszłości na 
prowadzenie działalności komercyjnej (odpłatnej) na majątku, a pozyskane środki 
oprócz pokrycia kosztów spółki będą mogły być skierowane dla potrzeb programów 
dofinansowujących przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu wód opadowych  
i roztopowych. Prezydent wskazał również, że obecnie działania pomocowe Gminy 
sprowadzają się do wydawania warunków i bezpłatnych zgód na włączenie do 
infrastruktury miejskiej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz nie 
pobierania opłat za wykorzystywanie tej infrastruktury. 

W ramach realizowanych w latach 2017-2019 inwestycji polegających m.in. na 
budowie dojazdów do południowej obwodnicy Olsztyna, budowie dróg 
trzeciorzędowych oraz budowie Łynostrady zastosowano rozwiązania sprzyjające 
opóźnianiu odpływu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych, takie jak zieleń 
buforowa, obniżanie trawników oraz nawierzchnie o powierzchni przepuszczalnej. 

 (akta kontroli str. 27-35, 232-234) 

1.5. W latach 2018-2020 (I kwartał) do Gminy wpłynęło pięć wniosków o wszczęcie 
postępowania administracyjnego, dotyczących zmiany kierunku i natężenia odpływu 
wód opadowych. W każdym przypadku Gmina wszczęła postępowanie w celu 
ustalenia zasadności otrzymanych wniosków. Trzy wnioski, na skutek 
przeprowadzonej wizji lokalnej oraz zebranych dowodów, zakończyły się wydaniem 
decyzji odmawiającej przywrócenia do stanu poprzedniego, w wyniku nie 
wystąpienia zmiany stosunków wodnych na gruncie. Natomiast postępowania 
dotyczące dwóch wniosków, wg stanu na 9 kwietnia 2020 r., były jeszcze 
prowadzone. 

(akta kontroli str. 235-236) 

1.6. Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej w okresie 2018-2020 
r. (I kwartał) wyniosły łącznie 1 904,7 tys. zł (z czego 857,0 tys. zł w 2018 r.,  
874,4 tys. zł w 2019 r. oraz 173,3 tys. zł w I kwartale 2020 r.), natomiast wydatki na 
remonty sieci wyniosły 1 016,2 tys. zł (z czego 344,0 tys. zł w 2018 r., 538,2 tys. zł  
w 2019 r. oraz 134,0 tys. zł w I kwartale 2020 r.). 

Zasady podłączania się do infrastruktury miejskiej deszczowej określały miejskie 
plany zagospodarowania przestrzennego. Wydawano warunki techniczne na 
podłączenie się do miejskiej sieci deszczowej oraz uzgadniano projekty techniczne 
podłączania się do ww. sieci11. Miasto dokonywało odbioru (pracownik Wydziału 
Inwestycji Miejskich tworzył pisemny protokół stwierdzający m.in. czy wykonano 
podłączenie, czy było wykonane zgodnie z projektem, z jakich materiałów zostało 
wykonane itd.) podłączenia danej posesji, inwestycji do miejskiej sieci deszczowej. 
W przypadku podłączenia się do sieci wewnętrznych, niebędących sieciami 
miejskimi, wydawano informację, że wykonane odprowadzenie wód nie wymagało 
odbioru. Powyższe odbiory lub informacje były niezbędne inwestorom w celu 
złożenia zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
zakończenia inwestycji. Jednocześnie spółka miasta Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie12 przeprowadzała kontrole odprowadzania do 

                                                      
11 Dokładnej liczby podmiotów podłączonych do sieci nie można było uzyskać. Prezydent wskazał, że z portalu MSIPMO 
można odczytać i powziąć wiedzę czy dana nieruchomość jest podłączona do sieci czy nie, ale zbiorczo zebranie takich 
danych byłoby bardzo czasochłonne.  
12 Dalej zwane PWiK. 
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sieci sanitarnej wód opadowych i drenażowych (w 2018 r. wykonano 180 takich 
kontroli, w 2019 r. - 800, a w I kw. 2020 r. - 1 211 kontroli). 

(akta kontroli str. 27-35, 237-321) 

W Gminie nie ustalono dotychczas zasad partycypacji w kosztach utrzymania sieci 
kanalizacji deszczowej przez podmioty z niej korzystające. Wprawdzie decyzja 
odnośnie zasadności ustalenia opłat z tytułu korzystania z kanalizacji deszczowej 
leży w gestii organów Gminy, to jednak należy mieć na względzie, że konsekwencją 
nieustalenia tych opłat jest ponoszenie ciężaru bieżącego utrzymania ww. 
infrastruktury wyłącznie z budżetu Gminy, pomimo że jest ona eksploatowana 
również przez inne podmioty. Nieustalenie zasad partycypacji w kosztach jej 
utrzymania jest zatem nieuzasadnione ekonomicznie i nie stanowi zachęty do 
zagospodarowywania wód opadowych przez właścicieli nieruchomości, np. poprzez 
retencjonowanie lub infiltrację wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 

Prezydent wskazał, że samorządy mają prawo, a nie obowiązek wprowadzania opłat 
za wykorzystanie miejskiej infrastruktury deszczowej, a obligatoryjną opłatą 
pobieraną przez Gminę na podstawie ustawy prawo wodne jest ta, o której mowa  
w art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne. Wyjaśnił, że sytuacja finansowa Gminy 
Olsztyn do połowy 2019 roku była na tyle stabilna, że Rada Miasta Olsztyna nie 
wprowadziła tzw. „podatku od deszczówki”. Nie było konieczności przerzucenia 
obciążeń bezpośrednio na lokalną społeczność Olsztyna. Natomiast pogorszenie się 
tej sytuacji – zmniejszenie wpływów wywołane polityką fiskalną, spowodowało 
konieczność rozważenia wprowadzenia takiej opłaty. Prezydent podał, że  
w 2019 roku podjęto decyzję o przekazaniu wszelkich spraw związanych  
z kanalizacją deszczową istniejącej spółce miasta – PWiK. Wyjaśnił również, że 
obecnie PWiK tworzy bazę potrzebną do naliczania i pobierania opłat za 
deszczówkę, ale jednak ten proces wymaga czasu oraz zmian kadrowych. Wskazał, 
że wstępnie założone zakończenie tego procesu to koniec 2020 r. Jednak ze 
względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju w bieżącym roku oraz 
złożoność tego procesu, nie ma obecnie pewności czy termin ten zostanie 
zachowany. 

W toku kontroli ustalono, że Prezydent pismem z 6 listopada 2019 r. polecił 
Prezesowi PWiK, przygotowanie formalno-prawne do przejęcia od Gminy zadań 
związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem infrastrukturą kanalizacji 
deszczowej, w tym: sieci deszczowej, rowów melioracyjnych piaskowników, 
zbiorników retencyjnych, separatorów, przepompowni i studni publicznych. 
Dotychczas podjęte w tym zakresie działania obejmowały m.in.: 
− powołanie w strukturach PWiK pełnomocnika zarządu ds. deszczówki,  

a w strukturach Urzędu Miasta (Wydziału Inwestycji Miejskich) wyznaczono 
pracowników  do bieżących kontaktów roboczych z PWiK, 

− opracowano „Koncepcję przejęcia przez PWiK Olsztyn gospodarki wodami 
opadowymi na terenie miasta Olsztyna" - etap I, zawierającą analizę stanu 
istniejącego oraz uwarunkowań prawnych13, 

− w ramach współpracy Wydziału Inwestycji Miejskich z Wydziałem Finansów 
opracowano i przekazano do weryfikacji PWiK kompleksowy wykaz środków 
trwałych Gminy Olsztyn dotyczących elementów gospodarki wodami 
deszczowymi, tj. sieci, studni, wpustów, piaskowników, zbiorników, separatorów 
itp.14 

(akta kontroli str. 27-35, 240, 747-748) 

                                                      
13 Kolejne etapy tej opracowywanej przez PWiK koncepcji, mają zawierać m.in. konkretne propozycje dotyczące finansowania, 
utrzymania kanalizacji deszczowej oraz zapewnienia inwestowania w jej rozwój poprzez określenie sposobu naliczania opłat 
oraz mechanizmu ich pobierania. 
14 Zawarto w nim charakterystykę środka, jego lokalizację, rok budowy i wartość księgową.  
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1.7. W celu realizacji zadań związanych z ustalaniem przez Urząd opłat za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej15, Urząd korzystał z danych 
zgromadzonych w systemie MSIPMO – będącego zbiorem informacji będących  
w zasobach Urzędu, tj. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia 
podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji  
o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, jak i dokumentów składanych w celu 
dokonania odbioru budowy. Analiza powierzchni nieruchomości (powyżej 3 500 m2) 
oraz procent pokrycia nieruchomości (w ponad 70%) powierzchnią 
nieprzepuszczalną przeprowadzana była przez Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu, natomiast podłączenie bądź brak podłączenia 
nieruchomości do systemu kanalizacji otwartej bądź zamkniętej weryfikował Wydział 
Inwestycji Miejskich – sprawujący nadzór nad kanalizacją deszczową w mieście 
Olsztyn. 

Informację dotyczącą ustalenia wysokości ww. opłaty przekazano dziewięciu 
podmiotom (dotyczyło to dziewięciu nieruchomości) w I kw. 2018 r. oraz siedmiu 
(siedem nieruchomości) w II-IV kw. 2018 r., siedmiu (siedem nieruchomości)  
w I-III kw. 2019 r. oraz ośmiu (osiem nieruchomości) w IV kw. 2019 r. Wysokość 
należnych opłat w 2018 r. wyniosła łącznie 15,9 tys. zł, zaś w 2019 r. - 16,0 tys. zł. 
W 2018 r. pięciokrotnie wniesiono reklamacje (złożyły je cztery podmioty), z czego 
cztery podmioty wniosły ją w I kwartale 2018 r., a jeden podmiot wniósł ją ponownie 
w II kw. 2018 r. W 2019 r. nie wniesiono żadnej reklamacji. Urząd trzykrotnie wydał 
decyzje negatywne – nieuznające reklamacji właściciela nieruchomości, a w dwóch 
przypadkach decyzje pozytywne. 

W 2018 r. wydano cztery decyzje określające wysokość ww. opłaty (w dwóch 
przypadkach wniesiono skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego16, który 
po przeprowadzeniu postępowania, ostatecznie je oddalił) oraz trzy decyzje  
w 2019 r. (nie wniesiono żadnych skarg do WSA). 

Wg stanu na 24 kwietnia 2020 r., łączna kwota wpływów z tytułu ww. opłat za  
2018 r. wyniosła 15,9 tys. zł (kwota zaległości na koniec 2018 r. wyniosła: 4,6 tys. zł, 
dotyczyła ona jednego podmiotu), a za 2019 r. ww. kwota wyniosła 13,7 tys. zł 
(kwota zaległości: 2,3 tys. zł, dotyczyła również jednego podmiotu). Zaległości  
z 2018 r. na skutek działań windykacyjnych zostały spłacone, natomiast zaległości  
z 2019 r. objęte były ww. działaniami. Wpływy z tytułu ww. opłat były przekazywane 
na rachunek Wód Polskich zgodnie z przepisami art. 299 ust. 5 i 6 ustawy Prawo 
wodne. Przekazano z tego tytułu na rachunek Wód Polskich 14,6 tys. zł za 2018 r.  
i 12,3 tys. zł za 2019 r.  

Na podstawie analizy wszystkich 59 spraw związanych z ustalaniem przez Urząd 
opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej z okresu 2018-2020 r. (I kwartał) 
ustalono, m.in. że: 
− podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat ustalano na podstawie danych  

z systemu MSIPMO, 
− w informacjach o wysokości opłat, ich kwota była określana zgodnie z art. 270 

ust. 7, 272 ust. 8 i 10 oraz 274 pkt 6 ustawy Prawo wodne, 
− wobec wszystkich podmiotów zalegających z uiszczeniem opłat podejmowano 

działania windykacyjne, 
− zgodnie z wymogiem art. 299 ust. 5 i 6 ustawy Prawo wodne 90% uzyskanych 

opłat przekazywano Wodom Polskim. 
 (akta kontroli str. 322-339) 

                                                      
15 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. 
16 Dalej: WSA. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Potrzeby i możliwości związane z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych oraz w zakresie stanu istniejącej infrastruktury zostały rzetelnie 
zdiagnozowane. Ujęto je m.in. w Programie rozbudowy kanalizacji deszczowej 
Miasta Olsztyna - Aktualizacja 2012 r. Rzetelnie wywiązywano się z ustawowych 
obowiązków w zakresie ustalania, naliczania, egzekwowania i rozliczania w Wodami 
Polskimi opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W celu realizacji tych 
zadań korzystano m.in. z danych zgromadzonych w systemie MSIPMO. Gmina nie 
określiła dotychczas zasad partycypacji w kosztach utrzymania sieci kanalizacji 
deszczowej przez podmioty z niej korzystające. Ponoszenie tych kosztów wyłącznie 
z budżetu Gminy było nieuzasadnione ekonomicznie i nie sprzyjało zachęceniu 
podmiotów korzystających z tej infrastruktury do zagospodarowywania wód 
opadowych i roztopowych na terenie własnych posesji. Gmina podjęła jednak 
działania zmierzające do wprowadzenia w przyszłości systemu finansowania 
utrzymania sieci kanalizacji deszczowej uwzględniającego opłaty za korzystanie  
z tej infrastruktury. 

2. Wydatkowanie środków na realizację zadań 
inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych 

2.1. Na lata 2018-2020 zaplanowano realizację 18 inwestycji17 związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, z czego siedem zostało  
wg stanu na 6 maja 2020 r. zakończonych, a 11 pozostawało w realizacji. Dotyczyły 
one głównie budowy zbiorników retencyjnych (osiem zadań)18, sieci – rur (siedem 
zadań)19 i kolektorów (trzy zadania)20. Poniesiono z tego tytułu łącznie  
12 002,5 tys. zł wydatków, z czego 10 063,5 tys. zł stanowiło dofinansowanie  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 (akta kontroli str. 375-376) 

2.2. Na podstawie analizy dwóch spośród ww. siedmiu zakończonych zadań 
inwestycyjnych, związanych z budową zbiornika małej retencji wód deszczowych 
przy ul. Witosa–Laszki oraz przy ul. Bukowskiego–Brylantowej w Olsztynie ustalono 
m.in., że: 
• Podjęcie ich realizacji znajdowało oparcie w potrzebach zdiagnozowanych  

w posiadanych przez Gminę dokumentach21, zapewniono wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia, a przed 
przystąpieniem do robót uzyskano wymagane pozwolenia; 

• Wyboru wykonawców dokonano w trybach określonych w przepisach ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych22 (dalej: ustawa PZP); 

• W zawartych umowach należycie zabezpieczono interesy Gminy, określając 
m.in. kary umowne z tytułu: opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, usunięcia 
wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, jak również zastrzegając 
uprawnienie do odstąpienia od umowy i jej wykonania zastępczego, a także 
określając siedmioletni okres gwarancji na zrealizowane obiekty i ustalając 
zabezpieczenie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
wykonawcy; 

                                                      
17 Nie zrezygnowano z realizacji żadnej planowanej inwestycji. 
18 Cztery zadania zostały zakończone. 
19 Dwa zadania zostały zakończone. 
20 Jedno zadanie zostało zakończone. 
21 Wskazane lokalizacje ujęte zostały w Programie rozbudowy kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyna - Aktualizacja 2012 r. 
22 Dz. U. z 2019 r., poz. 1843. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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• Zmian umów dokonano zgodnie z ustawą PZP23; 
• Zabezpieczono środki na sfinansowanie realizacji inwestycji, w tym 

dofinansowanie ze środków unijnych; 
• Roboty budowlane rozpoczęto po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu  

na budowę; 
• Nadzór inwestorski sprawowany był przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane, które uczestnicząc w czynnościach odbiorowych 
(odbiory częściowe i końcowe) potwierdzały realizację zadań z zachowaniem 
warunków wynikających z umów na roboty budowlane, dokumentacji projektowej 
i zasad wiedzy technicznej; 

• Zadania zostały zrealizowane zgodnie z określonymi w umowach terminami  
i zakresem rzeczowym24;  

• Zadania inwestycyjne zostały odebrane i rozliczone zgodnie z postanowieniami 
umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych oraz warunkami umowy  
o dofinansowanie25; 

• Niezwłocznie po wybudowaniu i odebraniu infrastruktury objętej ww. zadaniami, 
przystąpiono do jej eksploatacji. Poddawano ją okresowym kontrolom stanu 
technicznego wymaganym na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane26 oraz przeglądom gwarancyjnym27; 

• W okresie eksploatacji ww. zbiorników28 nie wystąpiły przypadki awarii ani przerw 
w eksploatacji. 

W wyniku przeprowadzonych 21 kwietnia 2020 r. oględzin ww. zbiorników małej 
retencji wód deszczowych ustalono, że wybudowane zostały one na działkach nr 
118/6, 117/18 obręb 125 oraz 2/238, 2/247 obręb 160, a więc zgodnych  
z mapami z inwentaryzacji powykonawczej. Ustalono również, że w przypadku 
zbiornika przy ul. Witosa–Laszki, w dwóch miejscach występowały ubytki w skarpie 
zbiornika oraz zsunięcie ziemi (w skarpie i na jego dnie). Kierownik Referatu 

                                                      
23 W zadaniu związanym z budową zbiornika przy ul. Witosa-Laszki dokonano jednokrotnej zmiany umowy, natomiast  
w zadaniu związanym z budową zbiornika przy ul. Bukowskiego-Brylantowej – dwukrotnej, wszystkie zmiany były zgodne  
z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 
24 W ramach robót (zbiornik przy ul. Witosa-Laszki) wykonano: zbiornik terenowy nr zbrn 1.49 (o maksymalnej pojemności 
650m3) retencji wód deszczowych, wyloty do zbiornika z kolektora, chodnik i dojazd do zbiornika retencyjnego. 
Dokonano trzech nieistotnych zmian (niemających wpływu na wysokość wydatków, ani niepowodujących wydłużenia okresu 
realizacji inwestycji): zmiana przebiegu kanalizacji deszczowej (kolizja z istniejącymi przewodami sieci ciepłowniczej), montaż 
dodatkowej studni systemowej na sieci kanalizacji deszczowej (z powodu ww. kolizji i braku możliwości przebudowy istniejącej 
sieci ciepłowniczej, wykonano montaż tej studni, aby ominąć ww. kolizję), wykonanie narzutu kamiennego na skarpach 
zbiornika celem zapobiegnięcia rozmycia skarp i ich uszkodzenia w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych. 
W ramach robót (zbiornik przy ul. Bukowskiego-Brylantowej) wykonano zbiornik retencyjny dwukomorowy otwarty o łącznej 
objętości retencjonowanej wody 14 130 m3. Dokonano dwóch zmian nieistotnych (niemających wpływu na wysokość 
wydatków, ani niepowodujących wydłużenia okresu realizacji inwestycji): korekta kształtu zjazdu basenu nr 1, rozbudowa 
kanalizacji deszczowej o instalację poboru wody do podlewania zieleni (dotyczy basenu nr 1). 
25 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  
Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz  
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska”. Poddziałanie: 2.1.5. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. Projekt: Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”, umowa nr POIS.0201.00-00-0010/17-00 z 25 sierpnia  
2017 r. Według aneksu nr 3 z 11 marca 2020 r. do ww. umowy: planowany całkowity koszt realizacji projektu:  
30 613 124,07 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 28 359 466,26 zł, stopa dofinansowania: 85%, wysokość 
dofinansowania: 24 105 546,32 zł. Zadanie związane z budową zbiornika przy ul. Witosa-Laszki – zadanie nr 4: wydatki 
ogółem inwestycji: 468 876,00 zł, wydatki kwalifikowalne inwestycji: 468 876,00 zł, dofinansowanie inwestycji: 398 544,60 zł. 
Zadanie związane z budową zbiornika przy ul. Bukowskiego-Brylantowej - zadanie nr 6: wydatki ogółem: 965 534,00 zł, 
wydatki kwalifikowalne: 965 534,00 zł, dofinansowanie: 813 053,90 zł. 
26 Dz. U. z 2019 r., poz. 1186. 
27 Na skutek dokonanego przeglądu zadania związanego z budową zbiornika przy ul. Witosa-Laszki ustalono konieczność 
usunięcia nasuwki z wylotu oraz obsiania trawą skarpy przy wlocie oraz na dnie zbiornika. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, 
że usterki zostały usunięte. Natomiast na skutek przeglądu zadania związanego z budowa zbiornika przy ul. Bukowskiego-
Brylantowej ustalono konieczność poprawy m.in. wykonania robót: poprawienie ułożenia kostki betonowej przy zjeździe do 
zbiornika i uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikami a płytami suchym betonem, uzupełnienie obsiania skarp i dna trawą, 
- poprawienie ułożenia kamieni na wlocie bocznego rowu przed groblą, poprawienie skarpy przy zjeździe do zbiornika  
i usunięcie kruszywa z dna zbiornika oraz uzupełnienie (obetonowanie) rury na wlocie i wylocie. W trakcie wizji lokalnej 
stwierdzono, że usterki zostały usunięte. 
28 Od rozpoczęcia eksploatacji w dniu 21 listopada 2018 r. (zbiornik przy ul. Witosa-Laszki) oraz w dniu 3 lipca 2019 r. 
(zbiornik przy ul. Bukowskiego-Brylantowej) do dnia wykonania ww. analizy, tj. do 20 kwietnia 2020 r. 
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infrastruktury komunalnej i realizacji inwestycji Urzędu zobowiązał się do 
niezwłocznego zgłoszenia ww. nieprawidłowości wykonawcy w celu jej usunięcia.  
W dniu 24 kwietnia 2020 r. odebrano wykonaną pracę, stwierdzając należyte jej 
wykonanie29. 

(akta kontroli str. 377-520) 

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

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, w planach inwestycyjnych Miasta na lata 
2018-2020 ujęto ogółem 18 inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych, z których do końca I kwartału 2020 r. zrealizowano 
siedem (39%) wykorzystując środki uzyskanego dofinansowania z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Badanie dwóch z tych inwestycji 
wykazało, że zostały one rzetelnie przygotowane, a środki wykorzystano oszczędnie 
i wydajnie uzyskując zaplanowane efekty rzeczowe. Poniesiono z tego tytułu łącznie 
12.002,5 tys. zł, z czego 10.063,5 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

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

3.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, za zarządzanie  
i gospodarowanie infrastrukturą miejską kanalizacji deszczowej oraz 
monitorowaniem działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury 
wodociągowej, odpowiadał Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu. Za kwestie 
związane z prowadzeniem spraw dotyczących ochrony wód i gospodarki wodno-
ściekowej (m.in. ustalanie i naliczanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej oraz sprawy dot. zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych), 
odpowiadał Wydział Środowiska Urzędu, a za realizację projektów związanych  
z budową zbiorników retencyjnych - Jednostka Realizująca Projekt I Urzędu. 
Zgodnie z określonymi zakresami czynności, za ww. zadania odpowiedzialnych było 
łącznie dziesięciu pracowników Urzędu30.  

(akta kontroli str. 521-613, 615-674) 

3.2. W badanym okresie Urząd przekazał do MGMiŻŚ dwa sprawozdania z realizacji 
działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
Gminy Olsztyn. Sprawozdanie za 2018 r. zostało przekazane w terminie zgodnym  
z art. 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne, tj. do 28 lutego roku następnego, natomiast 
sprawozdanie za 2019 r. zostało przekazane z opóźnieniem wynoszącym trzy dni 
(przekazane zostało 3 marca 2020 r.). 

 (akta kontroli str. 614) 

3.3. W badanym okresie dziewięć razy mieszkańcy Miasta składali skargi, wnioski, 
petycje, dotyczące spraw związanych z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych. Dotyczyły one: 
• Pięciu przypadków zalewania posesji. W czterech z nich przebudowano 

kanalizację deszczową, a w jednym, wg stanu na dzień kontroli31, wykonywana 
była dokumentacja projektowa odwodnienia terenu. Według wyjaśnień dyrektora 
Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu, po poznaniu kwoty kosztorysu 
inwestorskiego, w zależności od wysokości potrzebnych środków, zostanie 

                                                      
29 Naprawiono ubytki w skarpie zbiornika oraz oczyszczono zbiornik z zsuniętej ziemi. 
30 Pięciu pracowników Wydziału Inwestycji Miejskich, trzech pracowników Wydziału Środowiska oraz dwóch - Jednostki 
Realizującej Projekt I Urzędu. 
31 31 marca 2020 r. 
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podjęta decyzja o realizacji prac, tj. czy środki w budżecie 2020 r. będą 
wystarczające na realizację, czy będzie trzeba wnioskować o przyznanie 
dodatkowych środków w budżecie na 2021 r.  

• Dwóch przypadków występowania odpowiednio zastoisk lub rozlewisk wody – 
przyczyny ich powstawania usunięto m.in. wykonując podłączenie wpustu 
deszczowego do kolektora. 

• Jednego przypadku niedrożnego odpływu kanalizacji deszczowej, który w wyniku 
zgłoszenia problemu został przebudowany. 

• Odrzucenia przez Urząd uzgodnień dokonanych przez grupę inicjatywy lokalnej 
w zakresie włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej drogi do istniejącej 
już kanalizacji. Urząd ponownie rozpatrzył sprawę, w piśmie wystosowanym  
do przedstawiciela ww. inicjatywy lokalnej przekazano informację, że istniejąca 
sieć została przewidziana do obsługi prywatnych nieruchomości,  
a wprowadzenie do niej dodatkowych ilości wody może zakłócić prawidłowe  
jej funkcjonowanie i w konsekwencji może generować dodatkowe koszty 
związane z usuwaniem skutków zalewania prywatnych posesji. 

(akta kontroli str. 746) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Sprawozdanie z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami  
na obszarach dorzeczy Gminy Olsztyn za 2019 r. zostało przekazane do MGMiŻŚ  
z naruszeniem terminu określonego art. 328 ust. 2 ustawy Prawo Wodne. 
Przekazano je bowiem 3 marca 2020 r., w sytuacji gdy termin ustawowy upłynął  
28 lutego 2020 r.  

Prezydent wskazał, że sprawozdanie to w całości opierało się na danych, które były 
w dyspozycji PWiK. Prawidłowe zestawienie niezbędnych informacji wymagało ich 
merytorycznego przygotowania i opracowania. Wyjaśnił, że na wydłużenie czasu 
stworzenia zestawienia danych, miały wpływ dni wolne od pracy, które zbiegły się  
z ustawowym terminem przedłożenia sprawozdania. Dodał, że po przesłaniu 
przedmiotowego sprawozdania w dniu 3 marca 2020 r. na pocztę elektroniczną 
Wydziału Środowiska Urzędu, zostało ono niezwłocznie przekazane ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki wodnej.  

(akta kontroli str. 27-35, 614) 

Zadania związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi, 
naliczaniem opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji oraz zarządzaniem 
infrastrukturą techniczną przypisano właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu 
oraz ujęto w zakresach obowiązków zatrudnionych w nich pracowników.  
W odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje dotyczące problemów stwarzanych przez 
wody opadowe, odpowiednio do możliwości finansowych i technicznych 
podejmowano skuteczne działania w celu wyeliminowania ich przyczyn. Gmina 
wywiązywała się z corocznego obowiązku złożenia sprawozdań z realizacji działań 
zawartych w planach gospodarowania wodami, przy czym sprawozdanie za rok 
2019 zostało przekazane z przekroczeniem terminu określonego art. 328 ust. 2 
ustawy Prawo wodne.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku ze 
stwierdzoną nieprawidłowością, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, 
wnioskuje o terminowe przekazywanie sprawozdań z realizacji działań zawartych  
w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 
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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, 7 lipca 2020 r. 

 

Kontrolerzy 

Edyta Piskorz-Zabujść 

Specjalista kontroli państwowej 

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

podpis 

 

 

 

Marcin Wójcik 

Inspektor kontroli państwowej 

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

podpis 

 

Dyrektor Delegatury 
Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 

 z up. 
Piotr Wanic 

Wicedyrektor 
 

........................................................ 
podpis 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


