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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: PGW WP) 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: RZGW) 

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 

 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
od 17 stycznia 2018 r. do chwili obecnej. 

Mariusz Gajda, Pełnomocnik do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie (PGW WP, Wody Polskie), od 1 do 16 stycznia 2018 roku; 

 

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 dnia zakończenia kontroli1) 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 Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Piotr Iwański, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/41/2020 z 24 marca 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 tj. do dnia 24 lipca 2020 r. 

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
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Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu4 
realizował zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych 
na terenach zurbanizowanych głównie poprzez wydawanie zgód wodnoprawnych na 
odprowadzanie tych wód do wód lub urządzeń wodnych. Kontrolowana jednostka 
nie zlecała badań, ekspertyz i raportów w zakresie objętym niniejszą kontrolą, 
jak również nie gromadziła danych w tym temacie i nie opracowywała programów 
i koncepcji rozwoju. 

Objęte kontrolą decyzje wodnoprawne wydawane były zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne5 (dalej: Prawo wodne). Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły załatwiania części spraw w sposób przewlekły 
i z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu przewidzianego w art. 35 § 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6 (dalej: kpa) 
oraz niewywiązania się z określonego art. 36 kpa obowiązku powiadomienia stron 
o przyczynach zwłoki. 

RZGW był należycie przygotowany do realizacji zadań związanych 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, a pracownicy posiadali 
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

W kontrolowanym okresie Dyrektor RZGW wydawał również decyzje 
o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
nie dochowując procedury określonej w kpa. W ocenie NIK, w początkowym okresie 
funkcjonowania PGW WP kontrolowana jednostka nie była w pełni przygotowana do 
sprawnej realizacji tego zadania, wskutek czego postępowania prowadzone były 
przewlekle oraz z naruszeniem wymogów określonych m.in. w art. 10 kpa. Ponadto 
w sześciu spośród 10 kontrolowanych spraw przekroczono ustawowy termin 45 dni 
na zatwierdzenie taryfy. 

RZGW, uwzględniając problemy niedoboru wody w Polsce podejmował stosowne 
działania edukacyjne, zachęcające do racjonalnego korzystania z wód, w tym 
wykorzystywania wód opadowych. W latach 2018-2020, RZGW skutecznie 
prowadził kontrole w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na 
terenach zurbanizowanych. W kontrolowanym okresie RZGW terminowo 
wywiązywał się z obowiązku przekazywania do KZGW zbiorczych zestawień skarg 
wniosków i petycji.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem 
wód opadowych i roztopowych 

1.1. Zgodnie z art. 166 ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony ludności 
i mienia przed powodzią projekty: strategii rozwoju województwa, planu 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną  jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 będący aktualnie jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dyrektorem jednostki, 
od 1 lutego 2020 r. do chwili obecnej był Bogumił Nowak. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Magdalena Żmuda (od 2 stycznia 2018 r. 
do 16 stycznia 2020 r.) 

5 Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm. 

6 Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. 

7 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wymagają uzgodnienia z Wodami 
Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnień tych, w drodze 
decyzji, dokonuje dyrektor właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 
Dyrektor RZGW w Poznaniu w latach 2018-2020 (do 31 marca) wydał łącznie 
3.074 decyzje, w tym: 1326 w 2018 r., 1346 w 2019 r. i 402 w 2020 r. (do 31 marca). 

Kontroli poddano 6 celowo dobranych decyzji dotyczących uzgodnienia, w tym 
dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dwóch decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednej decyzji o warunkach 
zabudowy oraz jednej strategii rozwoju województwa. W wydanych decyzjach 
nie odnoszono się do zagadnień związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych. 

(akta kontroli str. 876-905) 

1.2. Dyrektor RZGW wyjaśnił, że w jednostce nie były sporządzane analizy, raporty 
oraz sprawozdania dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na 
terenach zurbanizowanych. Wskazał, że problematyka zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych była ujęta w dokumencie 
opracowanych przez Ministerstwo Środowiska pt. „Strategiczny plan adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2030”. W jego ramach przewidziano działanie w zakresie opracowania 
miejskich planów adaptacji z uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi, 
a do realizacji tego działania wskazano jednostki samorządu terytorialnego. 
Na podstawie ww. planu Ministerstwo Środowiska prowadziło prace nad programem 
operacyjnym w ramach unijnej perspektywy finansowanej 2014-2020, rezultatem 
których było opracowanie działania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi 
na terenach miejskich”. W następstwie tych działań powstał projekt, mający na celu 
opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców obejmujący 44 miasta w Polsce. Żaden z ww. projektów nie był 
adresowany do RZGW w Poznaniu ani nie przewidywał jego udziału. 

 (akta kontroli str.277-287) 

1.3. W latach 2018-2020 RZGW realizował następujące programy, związane m.in. 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych: 

- Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP) został 
sporządzony w latach 2016-2018, początkowo przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, następnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie (Prezesa Wód Polskich we współpracy z dyrektorami RZGW) w trybie 
przewidzianym w art. 168 ustawy Prawo wodne; 

- Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego (aMZP i aMRP) – prace w projekcie rozpoczęły się w 2016 r., 
przewidywany termin zakończenia to sierpień 2020 r. Zgodnie z art. 171. ust. 1 
w związku z art. 171. ust. 10 Prawa wodnego projekty ww. map i ich aktualizacji 
sporządzają Wody Polskie (Prezes Wód Polskich we współpracy z dyrektorami 
RZGW); 

- Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) – 
prace w projekcie rozpoczęły się w 2020 r., przewidywany termin zakończenia prac 
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to grudzień 2021 r. Zgodnie z art. 173 ust. 1 w związku z art. 173 ust. 22 ustawy 
Prawo wodne, projekty PZRP i ich aktualizacji sporządzają Wody Polskie (Prezes 
Wód Polskich we współpracy z dyrektorami RZGW); 

- Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) - prace w projekcie rozpoczęły się 
w 2016 r., przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2020 r. Zgodnie 
z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne, projekt planu sporządzają Wody Polskie 
(Prezes Wód Polskich we współpracy z dyrektorami RZGW). 

Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach 
zurbanizowanych zostało uwzględnione w PPSS. Zaplanowano w nim działania 
polegające na opracowaniu szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia 
retencji obszarów zurbanizowanych na obszarze RZGW w Poznaniu (indywidualnie 
dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców) tj. miast: Poznań, Częstochowa, 
Gorzów Wlkp., Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, Piła, Zawiercie, Łódź, Gniezno, 
Inowrocław, Bełchatów, Pabianice. Ponadto w tabeli zadań w zakresie budowy 
i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększania m.in. retencji i wspierających 
przeciwdziałanie skutkom suszy dla RZGW w Poznaniu zaplanowano 14 zadań8. 
Rozpoczęcie ich realizacji zaplanowano na lata 2020-2021. 

(akta kontroli str. 288-297) 

1.4. W latach 2018-2020 (do 31 marca) nie wystąpiły przypadki wydania decyzji 
o wstrzymaniu działalności zakładu, który wskutek zaniedbań w gospodarce wodnej 
spowodowałby stan mogący zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt lub 
prawnie chronionemu interesowi osób trzecich, o których mowa w art. 343 ustawy 
Prawo wodne. 

W 2018 r. do RZGW wpłynął wniosek osoby fizycznej o wszczęcie postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu części działalności 
zakładu – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w związku ze zrzutem 
wód opadowych i roztopowych z drogi S-11 w miejscowości Kobylniki 
gm. Rokietnica. 

Dyrektor RZGW w dniu 6 sierpnia 2019 r. wydał postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 kpa. Strona złożyła zażalenie na 
to postanowienie do Prezesa WP. Prezes WP w dniu 23 września 2019 r. utrzymał 
w mocy zaskarżone postanowienie Dyrektora RZGW. 

W latach 2018 - 2020 do RZGW w Poznaniu nie wpłynęły inne sygnały, dotyczące 
zaniedbań zakładów w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może 
powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo 
prawnie chronionemu interesowi osób trzecich. 

(akta kontroli str. 285, 304-305, 558-590) 

1.5. RZGW w latach 2018-2020 wydał dwie opinie9, o których mowa w art. 240 ust. 3 
pkt 21 ustawy Prawo wodne, dotyczące wydania decyzji w zakresie działań 
naprawczych na skutek bezpośredniego zagrożenia szkodą lub zaistniałą szkodą 
w środowisku wodnym, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach 
oraz szkody w wodach, do decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 

                                                      
8 1. Jaz rzeki Rgilewki w km 13+145 w m. Barłogi, gm. Grzegorzew; 2. Jaz rzeki Rgilewki w km 14+305 w m. Borysławice 
Zamkowe, gm. Grzegorzew; 3. Jaz rzeki Rgilewki w km 15+720 w m. Borysławice Zamkowe, gm. Grzegorzew; 4. Jaz rzeki 
Rgilewki w km 17+540 w m. Borysławice Kościelne, gm. Grzegorzew; 5. Jaz rzeki Rgilewki w km 20+250 w m. Cząstków, gm. 
Kłodawa; 6. Jaz rzeki Rgilewki w km 22+762 w m. Cząstków, gm. Kłodawa; 7. Odbudowa jazu na rzece Moskawie 
w km 5+523 w m. Czarnotki; 8. Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami - etap I, gm. Zaniemyśl, Środa 
Wielkopolska; 9. Odbudowa rzeki Samy; 10. Zbiornik Kamieniec; 11. Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz; 12. Zbiornik 
Radzyny - modernizacja - dokumentacja projektowa.; 13. Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. Poznański; 14. Zbiornik 
Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie 

9 Opinie nr: PO.RZŚ.414.1.2019.KS oraz PO.RZŚ.414.7.2018.KS 
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ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie10. 

Opinia nr PO.RZŚ.414.1.2019.KS dotyczyła decyzji nakazującej przeprowadzenie 
działań naprawczych polegających na przeprowadzeniu prac regulacyjnych – 
usunięciu zanieczyszczonego gruntu do głębokości 0,25 m poniżej poziomu terenu, 
w celu zapobiegnięcia wystąpieniu szkody w środowisku w wodach rzeki Grabi 
i Brzeziny. Dyrektor RZGW pozytywnie zaopiniował przedmiotową decyzję. 

Opinia nr PO.RZŚ.414.7.2018.KS dotyczyła projektu planu remediacji na terenie 
zakładu przemysłowego. Projekt planu przewidywał przeprowadzenie remediacji 
ex-situ poprzez wydobycie zanieczyszczonej ziemi oraz bioremediacji poza terenem 
zakładu lub składowaniem na składowisku odpadów. Dyrektor RZGW pozytywnie 
zaopiniował przedmiotową decyzję. 

 (akta kontroli str. 912) 

1.6. Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych 
i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 
zbiorczej w granicach administracyjnych miast wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne. Organem 
właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z usług 
wodnoprawnych, jeżeli jest to związane z przedsięwzięciami i instalacjami, o których 
mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, a także na terenach 
w całości lub części stanowiących tereny zamknięte w rozumieniu art. 3 pkt 40 
ustawy Prawo ochrony środowiska jest Dyrektor RZGW (stosownie do art. 397 ust. 3 
pkt 1a tiret 1 i 8 Prawa wodnego). Dyrektor RZGW w Poznaniu w latach 2018-2020 
(do 31 marca) wydał 153 pozwolenia wodnoprawne na ww. usługę wodną, w tym: 
w 2018 r. – 64 pozwolenia, w 2019 r. – 88, a w 2020 r. (do 31 marca) – jedno. 

Prowadzona przez RZGW baza danych nie zawierała informacji o liczbie 
i powierzchni nieruchomości objętych decyzjami. 

(akta kontroli str. 103-109, 476-477) 

RZGW dysponował ewidencją pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń 
zintegrowanych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub 
do ziemi. Dyrektor RZGW wyjaśnił, że ewidencja pozwoleń wodnoprawnych 
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu prowadzona była od 
1 stycznia 2002 r. na mocy art. 154 ust 8 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne11, 
w ramach systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami zwanego „katastrem 
wodnym”. Zbiór ten zawierał pozwolenia wodnoprawne, które zostały przekazane 
przez ograny powołane do ich wydawania: starostów i marszałka województwa. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. zbiór ten stał się integralną częścią systemu 
informacyjnego gospodarowania wodami, prowadzonego przez PGW Wody Polskie. 

Dyrektor RZGW wyjaśnił, że informacje dotyczące przypadków odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych bez wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego pozyskuje m.in od jednostek terenowych i komórek 
merytorycznych RZGW w Poznaniu, a także z korespondencji bieżącej (od innych 
organów, obywateli oraz pozostałych podmiotów). W latach 2018 - 2020, w kwestii 
związanej z wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych RZGW w Poznaniu 
otrzymał trzy takie informacje: 

- w dniu 21 i 29 maja 2019 r. od osoby prywatnej ws. odprowadzania wód 
opadowych lub roztopowych z rejonu ul. Paderewskiego i Ks. T. Rogozińskiego 

                                                      
10 Dz.U. z 2019 r. poz. 1862 

11 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 
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w miejscowości Tuliszków. PGW WP RZGW w Poznaniu pismem znak: 
PO.RUK.050.14.1.2019.PS z dnia 4 czerwca 2019 r. wystosował odpowiedź 
do wnioskującego. Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się w Zarządzie 
Zlewni Wód Polskich w Kole i zakończone zostało wydaniem decyzji znak: 
PO.ZUZ.3.421.368.2018.AM z dnia 13 lutego 2020 r. nakazującej likwidację wylotu. 
W związku z powyższym w dniu 28 lutego 2020 r. dokonano wizji w terenie, z której 
sporządzono notatkę; 

- w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał pismo Urzędu Miasta Częstochowy znak: 
OŚR.6324.15.22019 z dnia 5 grudnia 2019 r., w sprawie odprowadzanych wylotem 
kanalizacyjnym gęstych ścieków koloru ciemnego grafitu do rowu K-2-2 w rejonie 
ul. Kopalnianej w Częstochowie. W wyniku powziętych informacji RZGW 
w Poznaniu wystosował pismo znak: PO.RUK.050.49.1.2019.PP z dnia 9 stycznia 
2020 r. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 
Delegatura w Częstochowie z prośbą o przekazanie informacji na temat 
ewentualnych ustaleń i działań podjętych przez WIOŚ w przedmiotowej sprawie. 
W odpowiedzi na powyższe WIOŚ poinformowała o przeprowadzeniu kontroli 
w dniach 13.02.2020 r. – 16.03.2020 r. oraz przekazał zarządzenie pokontrolne 
nr 36/2020 z dnia 26 marca 2020 r. wystosowane do właściciela firmy 
zobowiązujące go do ograniczenia wprowadzanych zanieczyszczeń do kanalizacji 
deszczowej, a następnie do rowu odwadniającego (rowu „od Skorek”) oraz 
uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z terenu zakładu przy ul. Kopalnianej 10C w Częstochowie do rowu 
odwadniającego z terminem realizacji do dnia 30 września 2020 r. Dyrektor wskazał, 
że RZGW w Poznaniu będzie brał pod uwagę ten podmiot przy tworzeniu projektu 
planu kontroli na lata następne; 

- w dniu 12 marca 2020 r. otrzymał pismo Zarządu Zlewni Wód Polskich 
w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.453.9m.1.2020.MT z dnia 10 marca przekazujące 
pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: 
WI.7023.80.1.2020.SW 924W z dnia 25 lutego 2020 r. oraz pismo Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Pana Jacka Bogusławskiego znak: DSR-V-
7013.1.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie odprowadzania wód opadowych 
lub roztopowych, pochodzących z terenów aktywizacji gospodarczej 
„Dziadoszańska 10” przez jedną z firm. Z powyższego pisma wynikało, iż przed 
Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu toczy się postępowanie 
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych dla jednej z firm, które na chwilę obecną zostało zawieszone.  
Dyrektor RZGW zapewnił, że monitoruje powyższą sprawę i w zależności 
od sposobu jej załatwienia będzie rozważał podjęcie stosownych działań. 

(akta kontroli str. 302-307) 

RZGW w Poznaniu na początku działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
przekazał z Systemu Informacji Gospodarowania Wodami (tj. z ówczesnej bazy 
Katastru Wodnego za lata 2002 - 2017) do Zarządów Zlewni, w formie elektronicznej 
na dyskach przenośnych wykaz tabelaryczny posiadanych pozwoleń 
wodnoprawnych wraz z ich cyfrowymi kopiami (skanami). Od 2018 r. RZGW 
w Poznaniu przekazywał wykaz tabelaryczny posiadanych pozwoleń 
wodnoprawnych wraz z ich cyfrowymi kopiami do zarządów zlewni za pomocą 
poczty elektronicznej. 

(akta kontroli str. 266-268, 302-305) 

Spośród 153 pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do wód lub do urządzeń 
wodnych – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 
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w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, wydanych 
przez Dyrektora RZGW, 15 pozwoleń dotyczyło terenów zurbanizowanych12, z tego 
12 wydano na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z 20 lipca 2017 r. –  Prawo 
wodne, a trzy – na podstawie poprzedzającej tę ustawę ustawy z 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne. Od dwóch pozwoleń wniesiono odwołania13.  

Szczegółowej kontroli poddano 12 pozwoleń, wydanych na podstawie Prawa 
wodnego w brzmieniu nadanym ustawą z 20 lipca 2017 r. Łączna powierzchnia 
rzeczywista zlewni, określona ww. pozwoleniami wynosiła 139,9075 ha, 
a powierzchnia zredukowana - 87,048289 ha. Decyzje były wydawane zgodnie 
z wymogami określonymi w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz z przepisami ustawy Prawo wodne, za wyjątkiem 
przypadków opisanych w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. W dwóch 
przypadkach decyzje zostały zaskarżone do Prezesa PGW WP. W jednym 
przypadku Prezes PGW WP w części zmienił decyzję a w pozostałym zakresie 
utrzymał w mocy, natomiast w drugim przypadku decyzja została utrzymana 
w mocy. W 11 na 12 skontrolowanych postępowań RZGW zwracał się do 
wnioskodawców z żądaniem uzupełnienia braków we wniosku lub złożenia 
wyjaśnień. Wszystkie skontrolowane decyzje spełniały wymogi dotyczące 
zawartości, określone w art. 107 kpa. 

(akta kontroli str. 110-264) 

1.7. W latach 2018-2020 (do 31 marca) do RZGW wpłynęło ogółem 376 wniosków 
o zatwierdzenie taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków., z tego: 333 wnioski w 2018 r., 27 w 2019 r. i 16 
w I kwartale 2020 r. Zatwierdzono 313 wniosków (w tym: 300 w 2019 r., 10 w 2019 r. 
i trzy wnioski w I kwartale 2020 r.). W 31 przypadkach Dyrektor RZGW odmówił 
zatwierdzenia taryfy. W 10 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania lub 
pozostawiono wnioski bez rozpoznania, w siedmiu – umorzono postępowanie 
w sprawie zatwierdzenia taryfy. 

(akta kontroli str. 682-721) 

Kontrolą objęto 10 postępowań o zatwierdzenie taryf dotyczących zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków, przeprowadzonych w 2018 r., dotyczących 
terenów miast, zakończonych wydaniem pozytywnej decyzji14. Ustalono, 
że w kontrolowanych przypadkach nie dochowano wymogów wynikających z kpa, 
co zostało szerzej opisane w sekcji dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 740-799) 

W czterech15 spośród 10 skontrolowanych spraw wnioskodawcy wskazali we 
wnioskach o zatwierdzenie taryf ilość wód opadowych i roztopowych, 
odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej16. Zastępca Dyrektora RZGW 
wyjaśniła, że analizę wniosków prowadzono zgodnie z § 5-16 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie 

                                                      
12 W tym: 7 pozwoleń wydanych w 2018 r., 7 pozwoleń wydanych w 2019 r. i jedno pozwolenia wydane w 2020 r. Na dzień 
zakończenia czynności kontrolnych wszystkie te pozwolenia były ostateczne. 

13 ZOP.4400.15.13.2017.MD (decyzja wydana na podstawie Prawa wodnego z 2001 r.) – wniesiono odwołanie do Prezesa 
Wód Polskich, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, następnie decyzja Prezesa została zaskarżona; NSA odrzucił 
skargę. 

PO.RUZ.421.110.8.2018.JŁ (decyzja wydana na podstawie Prawa wodnego z 2017 r.)- wniesiono odwołanie do Prezesa Wód 
Polskich, który w części zmienił decyzję a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy. 

14 Do próby wybrano wnioskodawców, którzy posiadali pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych 

15 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., Aquanet S.A. w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Kaliszu Sp. z o.o., Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. 

16 W pozostałych 6 sprawach wnioskodawcy nie odprowadzali wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacji 
ogólnospławnej 
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określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków17 oraz ustawy 
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków18 (dalej: uozzwioś). Problematyka gospodarowania wodami opadowymi 
i roztopowymi nie została wprost uwzględniona w ww. aktach prawnych jako 
element wymagający szczególnego sposobu weryfikacji. Zastępca Dyrektora 
wyjaśniła, że organ regulacyjny analizował wprowadzenie nowych opłat stałych za 
pobór wód podziemnych lub powierzchniowych i za wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi oraz opłat zmiennych za pobór wód podziemnych lub 
powierzchniowych w związku ze zmianami klasyfikowania odbiorców ze względu na 
cel poboru tych wód. RZGW weryfikował zgodność skonstruowania opłaty za usługi 
wodne z zastosowaną we wniosku alokacją kosztów oraz badał wielkość kosztów 
z tytułu opłat wodnych w odniesieniu do pozostałych kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W przypadku wniosku złożonego 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. ustalono, 
że koszty usług wodnych stanowią 2-5% wartości niezbędnych przychodów, 
a odprowadzane wody opadowe i roztopowe stanowią 6% odprowadzanych 
ścieków. Organ regulacyjny uznał, że jest to wartość dopuszczalna, mogąca 
wynikać z nieszczelności sieci oraz z faktu posiadania kanalizacji ogólnospławnej na 
części miasta Gniezna i wpływająca w sposób znikomy na ceny za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

(akta kontroli str. 265, 513-518, 906-911) 

Analizą objęto również 12 decyzji odmownych, dotyczących zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenach 
miast, w tym 10 decyzji wydanych w 2018 r. i 2 decyzje wydane w 2019 r. 
Przyczynami wydania decyzji odmownych było w szczególności: niedostarczenie 
organowi regulacyjnemu wymaganych dokumentów i wyjaśnień oraz niedostateczne 
udokumentowanie konieczności stosowania wyższych stawek za dostawę wody 
i odbiór ścieków. 

 (akta kontroli str. 800-875) 

1.8. W latach 2018-2020 Dyrektor RZGW nałożył osiem kar pieniężnych z tytułów 
określonych w art. 29 ust. 1-3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na łączną 
kwotę 24.025,51 zł, w tym cztery kary w 2019 r. (na kwotę 19.655,39 zł) i cztery kary 
w I kwartale 2020 r. (na kwotę 4.370,12 zł). W pięciu przypadkach ukarane podmioty 
uiściły karę19, w dwóch przypadkach złożono odwołanie do Prezesa WP, a w jednej 
sprawie złożono odwołanie do WSA. 

Pięć spośród ośmiu kar dotyczyło stosowania taryf bez przestrzegania obowiązku 
ich przedstawienia do zatwierdzenia (art. 29 ust. 1 pkt 1), a trzy kary wynikały 
z nieprzekazania przez podmioty informacji lub dokumentów na wezwanie organu 
regulacyjnego lub przekazania nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd 
informacji lub dokumentów (art. 29 ust. 3).  

(akta kontroli str. 263, 521) 

1.9. W myśl art. 240 ust. 3 pkt 6 Prawa wodnego RZGW powinien 
współuczestniczyć w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią 
i przeciwdziałaniu skutkom suszy na poziomie regionów wodnych. 

Współpraca wskazana w przywołanym przepisie miała związek z zapisami art. 240 
ust. 3 pkt 7 tejże ustawy, dotyczącymi uzgadniania projektów dokumentów oraz 

                                                      
17 Dz.U. poz. 472 

18 Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm. 

19  Łączna kwota zapłaconych kar wyniosła 21.486,22 zł 
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projektów decyzji, o których mowa w art. 166 ust. 2. Poprzez uzgodnienia ww. 
projektów Dyrektor RZGW ma wpływ na kształtowanie zagospodarowania 
przestrzennego dolin rzecznych a także współuczestniczył w zapewnieniu ochrony 
ludności przed powodzią na szczeblu lokalnym. 

W ramach opracowanego projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS, 
Stop Suszy) wskazano m.in. działanie „Retencja i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych, które polega na  
zintegrowanym zarządzaniu wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi) 
w oparciu o techniki zagospodarowania opadu w miejscu jego wystąpienia”. Celem 
jest zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich powstania oraz wykorzystanie ich 
w okresach suszy atmosferycznej a także obniżenie podatności terenów 
zurbanizowanych na zjawisko suszy. Działanie to obejmuje analizy możliwości 
zagospodarowania wód opadowych na terenach miejskich, możliwość zwiększenia 
udziału powierzchni przepuszczalnych na terenach zurbanizowanych 
i uwzględnienie odpowiednich zapisów lub zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Działanie to dotyczy także realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji wód opadowych w przestrzeni 
miejskiej. W przypadku miast, dla których opracowano Miejskie plany adaptacji do 
zmian klimatu lub Strategię adaptacji do zmian klimatu, działanie obejmuje realizację 
postanowień opracowanych dokumentów w zakresie przeciwdziałania skutkom 
suszy. Ponadto w projekcie znalazło się działanie – Propagowanie ponownego 
wykorzystania wód - działanie odnosi się do indywidualnych użytkowników wód 
i polega na propagowaniu oszczędnego gospodarowania wodą przez stosowanie 
rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody (w tym wód opadowych) 
w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i budynkach użytku publicznego. 

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wprowadziły zadania pod nazwą 
„ochrona i zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych”. Opracowanie 
szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji obszarów 
zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta powyżej 50 tys. mieszkańców) tj. miast: 
Poznań, Częstochowa, Gorzów Wlkp., Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, Piła, Zawiercie, 
Łódź, Gniezno, Inowrocław, Bełchatów, Pabianice. Działanie przypisane było m.in. 
do jednostek samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 275-276) 

W ramach działań edukacyjnych, realizowanych przez RZGW, przeprowadzane były 
m.in. lekcje edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w placówkach 
na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu. W 2019 roku RZGW 
przygotował ok. 30 takich spotkań, a w 2018 - jedno. Lekcje prowadzone były przez 
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej i miały za zadanie uwrażliwić 
dzieci na problem niedoboru wody w Polsce oraz zachęcić do racjonalnego z niej 
korzystania, w tym również z wód opadowych. W trakcie zajęć prezentowano m.in. 
sposoby oszczędzania wody. Za pomocą zdjęć i grafik prezentowano nieprawidłowe 
postawy ludzi korzystających z wody, zachęcając jednocześnie dzieci do 
właściwego zachowania i podzielenia się tą wiedzą z najbliższą rodziną. Relacje 
z przeprowadzonych lekcji edukacyjnych zamieszczano na stronie internetowej 
RZGW20. 

Ponadto Dyrektor RZGW udzielał dziennikarzom odpowiedzi na przesłane przez 
nich pytania. Wyjaśnił, że z RZGW kontaktowały się zarówno media ogólnopolskie, 
jak i lokalne. Przygotowywane informacje często stanowiły część zbiorczej 
odpowiedzi, tworzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW). 

                                                      
20 https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/593-bez-wody-nie-ma-zycia-lekcja-edukacyjna-dla-dzieci-z-przedszkola-nr-1-w-
wieluniu; https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/522-lekcja-edukacyjna-swiatowy-dzien-ziemi 
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W maju 2020 r., RZGW wyemitował na portalu internetowym epoznan.pl artykuł 
sponsorowany dotyczący tzw. małej retencji21. 

(akta kontroli str. 273-275, 513-518) 

1.10. W ramach systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o którym mowa 
w art. 329-333 Prawa wodnego RZGW prowadził następujące bazy danych: 

- baza urządzeń wodnych (na etapie opracowania), prowadzona przez Wydział 
Planowania i Koordynacji Eksploatacji; 

- baza umów użytkowania i dzierżawy obwodów rybackich, prowadzona przez 
Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i współpracy z użytkownikami; 

- baza dokumentów planistycznych dotyczących powodzi i suszy, prowadzona przez 
Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą; 

- baza pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, urządzeń 
wodnych, stref ochrony bezpośredniej ujęć wód, ustanowionych przez dyrektorów 
zarządów zlewni, prowadzona przez Wydział Systemu Informacyjnego 
Gospodarowania Wodami (RZI); 

- baza danych o spółkach wodnych, prowadzona przez RZI; 

- baza stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ustanawianych przez wojewodę, 
prowadzona przez RZI; 

- Profile Wody w Kąpielisku, prowadzona przez RZI; 

- Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, obejmująca sieć hydrograficzną 
i przebiegi granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych prowadzona przez 
RZI. 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśniła, że ewidencja pozwoleń wodnoprawnych, 
pozwoleń zintegrowanych, pomiarów dokonywanych przez podmioty obowiązane do 
ponoszenia opłat za usługi wodne, o której mowa w art. 302 ustawy Prawo wodne 
prowadzona jest przez właściwe zarządy zlewni. Wskazała ponadto, że KZGW 
posiada bezpośredni dostęp do bazy spółek wodnych i związków spółek wodnych, 
funkcjonujących w regionie wodnym Warty oraz profili wody w kąpielisku, w ramach 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
(ISOK). 

(akta kontroli str. 478-482) 

Oględzinom poddano bazę danych o pozwoleniach wodnoprawnych, wydanych po 
1 stycznia 2018 r. Dane te są zawarte w Bazie Pozwoleń Wodnoprawnych, 
prowadzonej w systemie obsługi baz danych Microsoft Access. W bazie zapisywane 
są wszystkie pozwolenia, wydane przez Dyrektora RZGW oraz dane 
o pozwoleniach wodnoprawnych, wydanych przez dyrektorów Zarządów Zlewni (ZZ) 
na obszarze RZGW w Poznaniu22. Pozwolenia wydane w latach wcześniejszych 
przed powołaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znajdują 
się w odrębnej bazie. Baza ta zawiera informacje o pozwoleniach wodnoprawnych 
oraz pozwoleniach zintegrowanych wydanych w latach 2002-201723. 

Pozwolenia wodnoprawne, wydane przez Dyrektora RZGW, które stały się 
ostateczne, są wprowadzane do systemu przez pracowników RZI. Pozwolenia te są 
przekazywane do RZI przez odpowiednie wydziały merytoryczne. Pracownicy RZI 
wprowadzają dane o pozwoleniu do systemu, wskazując m.in. wnioskodawcę, datę 

                                                      
21 https://epoznan.pl/news-news-105986-mala_retencja_skutecznie_walczy_ze_skutkami_suszy_rolniczej 

22 W ramach bazy gromadzony był następujący zasób danych: informacje nt. wydającego pozwolenie, rodzaj decyzji, daty: 
wydania, obowiązywania, ostateczności, rodzaj korzystania z wód, lokalizacja, informacje o wnioskodawcy, informacje 
nt. powiązania z innymi decyzjami 

23 W ramach bazy gromadzony był następujący zasób danych: dane organu wydającego pozwolenie, rodzaj decyzji, data 
wydania, rodzaj korzystania z wód, lokalizacja, informacja o wnioskodawcy, informacje nt. powiązania z innymi decyzjami. 
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wydania, datę obowiązywania pozwolenia i jego rodzaj. Skan pozwolenia 
umieszczony zostaje na dysku wspólnym. 

System informacyjny nie zapewniał dostarczania danych o ilości odprowadzanych 
wód opadowych i roztopowych. RZGW nie zamieszczał w ww. bazach aktualnych 
informacji związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, poza 
danymi zawartymi w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Dane o wydanych pozwoleniach w formie pliku Excel wraz ze skanami pozwoleń są 
przekazywane, z częstotliwością co miesiąc, do Zarządów Zlewni w formie 
zestawień. ZZ powinny wprowadzić dane z pozwoleń do swojej bazy danych m.in. 
w celu naliczania opłat za usługi wodne. RZGW w Poznaniu nie ma bezpośredniego 
dostępu do baz, prowadzonych przez Zarządy Zlewni. 

Zarządy Zlewni przekazywały do RZGW informacje o pozwoleniach wydanych przez 
dyrektorów ZZ, a dane te wprowadzane były do bazy danych w RZGW. 

W przedmiotowej bazie nie zamieszczono informacji o wszczętych postępowaniach. 
W powyższej bazie nie ma również informacji o prowadzonych kontrolach i ich 
wynikach. 

 (akta kontroli str. 476-477) 

1.11. Dyrektor RZGW wyjaśnił, że projekt PPSS obejmuje m.in. propozycje 
niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji. Celem zmian, ocenianych obecnie jako niezbędne, 
jest racjonalizacja zużycia wody w różnych sektorach, zmiana świadomości 
w zakresie ponownego wykorzystania wody, zabezpieczenie dostaw wody do 
produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, a także 
zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. W katalogu 
działań znalazły się działania dotyczące wód opadowych, opisane powyżej. 

Dyrektor wskazał ponadto, że od 2019 r. Wody Polskie realizują projekt pn. 
„Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań Planu Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym”.  

W ocenie Dyrektora, należałoby położyć większy nacisk na dokumenty planistyczne 
przygotowywane przez samorządy, takie jak Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, przygotowywane dla terenów zurbanizowanych. Powinny one 
wyłączać obszary potencjalnie narażone na podtopienia, wynikające z gwałtownych 
opadów. Miejsca takie należałoby przeznaczać na tereny zielone, w których może 
następować infiltracja wód opadowych, spływających z okolicznych terenów. Plany 
związane z zabudową powinny nakładać również na instytucje oraz przedsiębiorców 
tworzenie powierzchni biologicznie czynnych (parkingi chłonne, trawniki) w miejsce 
powierzchni uszczelnionych. Dyrektor wskazał, że zadania te leżą w kompetencjach 
samorządów. 

(akta kontroli str. 273-275) 

1.12. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przejął jedno zadanie od 
zarządu melioracji i urządzeń wodnych do realizacji w trakcie trwania robót 
budowlanych. Było to zadanie przejęte od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach pn. ,,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta 
Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie’’. 
Przedsięwzięcie było związane z ochroną przeciwpowodziową i nie odnosiło się 
bezpośrednio do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach 
zurbanizowanych. 

(akta kontroli str. 309-315, 360-455) 
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1.13. RZGW w kontrolowanym okresie nie zawierał umów, porozumień bądź listów 
intencyjnych dotyczących współpracy z innymi podmiotami, organizacjami, 
ośrodkami naukowymi w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
ani nie prowadził takiej współpracy. 

 (akta kontroli str. 277-284) 

1.14. RZGW w Poznaniu nie zlecał, ani nie finansował badań, ekspertyz i analiz 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w odniesieniu do terenów 
zurbanizowanych w latach 2018-2020. 

Dyrektor wyjaśnił, że w RZGW nie wdrażano programów, koncepcji i kierunków 
rozwoju, dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
w odniesieniu do terenów zurbanizowanych z uwagi na brak wskazania tych 
zagadnień, jako elementów planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy, których zakres określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 
2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania 
wodami na obszarze dorzeczy24. Dyrektor wskazał ponadto, że Plan 
Przeciwdziałania Skutkom Suszy i projekt pn. „Wdrożenie instrumentów 
wspierających realizację Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym” pozostają 
w fazie opracowania. 

 (akta kontroli str. 286-287) 

1.15. Na terenie właściwości RZGW obowiązywał Plan Gospodarowania Wodami na 
obszarze dorzecza Odry25. RZGW w Poznaniu dysponował dokumentami 
planistycznymi, wskazanymi w art. 317 ust. 1 Prawa wodnego: 

1) wykazem jednolitych części wód dla regionu wodnego Warty. Wykaz ten, 
w zakresie wód powierzchniowych, był wynikiem pracy zleconej przez Prezesa 
KZGW pn. „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem 
MPHP10” i został przekazany do RZGW w Poznaniu w dniu 17 lipca 2018 r. 
W przypadku wód podziemnych wykaz został zrealizowany przez Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) i przekazany przez 
KZGW do RZGW w Poznaniu w dniu 17 lipca 2018 r.; 

2) charakterystykami jednolitych części wód ze wskazaniem sztucznych i silnie 
zmienionych jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych; 

3) identyfikacją znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz oceną ich wpływu 
na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

4) identyfikacją oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych. Praca ta została 
zrealizowana przez PIG-PIB; 

5) rejestrem wykazów obszarów chronionych. 

W wykazach jednolitych części wód wskazano m.in. które rzeki, jeziora i zbiorniki są 
wykorzystane do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

W zakresie analiz ekonomicznych, związanych z korzystaniem z wód RZGW 
posiadał dokument pt. „Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą 
rozwoju oraz analiza zwrotu kosztów środowiskowych i zasobowych w regionach 
wodnych i na obszarach dorzeczy”, opracowany na zlecenie RZGW w Krakowie. 
W analizie tej uwzględniono kwestię związaną z opłatami za odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych. 

                                                      
24 Dz.U. poz. 2150 

25 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowani wodami na obszarze 
dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) 
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Dyrektor RZGW wyjaśnił, że celem ww. dokumentacji nie było analizowanie 
zagadnień dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na 
terenach zurbanizowanych, z uwagi na fakt opracowywania ich bezpośrednio na 
potrzeby planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, których 
szczegółowy zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. W przedmiotowym 
rozporządzeniu nie wskazano zagadnień dotyczących zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych jako elementu planu. 

 (akta kontroli str. 288-295, ) 

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

1. Procedura wydania dwóch z 12 pozwoleń wodnoprawnych26 realizowana była 
w sposób przewlekły i z naruszeniem terminu określonego w art. 35 § 3 kpa, 
tj. 62 i 44 dni po upływie powyższego terminu, z uwzględnieniem okresów 
wymienionych w art. 35 § 5 kpa: 

- w dniu 25 kwietnia 2019 r. do RZGW w Poznaniu wpłynął wniosek 
Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obiektu 
magazynu materiałów pędnych i smarów (sprawa nr 
PO.RUZ.421.133.2019.WG), zlokalizowanego w Poznaniu w kompleksie 
wojskowym nr 6035 (dz. ewid. 1/21, obręb 0013 Głuszyna II, ark. 1).  Dopiero 
5 sierpnia 2019 r., tj. po upływie 102 dni od wpływu wniosku, Dyrektor RZGW 
wezwał do wnioskodawcę, powołując się na art. 64 § 2 kpa, do złożenia 
wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez 
rozpoznania, w terminie 21 dni, poprzez m.in. wskazanie zasięgu 
oddziaływania przedmiotu wniosku, uzupełnienie opisu urządzeń wodnych oraz 
zweryfikowanie wyników obliczeń w punkcie 9.2 operatu wodnoprawnego. 
Wnioskodawca złożył wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia w dniu 21 sierpnia 
2019 r. Dyrektor RZGW wszczął postępowanie w dniu 22 sierpnia 2019 r., 
a wydanie decyzji nastąpiło 10 września 2019 r. 

- w sprawie nr PO.RUZ.421.234.2018.WG wniosek spółki Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych z misy olejowej autotransformatora stacji 
elektroenergetycznej do urządzenia wodnego (studni chłonnej) wpłynął do 
RZGW w dniu 4 czerwca 2018 r. Dopiero w dniu 16 lipca 2018 r. (tj. po upływie 
42 dni) Dyrektor RZGW wezwał wnioskodawcę, powołując się na art. 64 § 2 
kpa, do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku oraz do złożenia uzupełnień 
i wyjaśnień, w trybie art. 50 kpa, dotyczących m.in. wskazania układu 
wysokościowego, w którym podane zostały rzędne wysokościowe, wskazania 
wpływu wód opadowych i roztopowych na realizację celów środowiskowych, 
zasięgu i rodzaju oddziaływania wód deszczowych i roztopowych 
wprowadzanych do urządzenia wodnego oraz podania powierzchni zlewni. 
Stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia wpłynęły do RZGW w dniu 2 sierpnia 
2018 r. Dyrektor RZGW wszczął postępowanie w dniu 28 sierpnia 2018 r. 
(tj. 24 dni po złożeniu wyjaśnień i uzupełnieniu wniosku oraz 85 dni od złożenia 
wniosku). W dniu 26 września 2018 r. wezwano wnioskodawcę, w trybie 
art. 50 kpa, do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. Dnia 27 września 
2018 r. Dyrektor RZGW zawiadomił strony o niezałatwieniu sprawy w terminie 
oraz wskazał nowy termin jej załatwienia – do 16 października 2018 r. 

                                                      
26 PO.RUZ.421.234.7.2018.WG, PO.RUZ.421.133.5.2019.WG 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

15 

Wyjaśnienia wnioskodawcy wpłynęły do RZGW w dniu 2 października 2018 r. 
a wydanie decyzji nastąpiło 12 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 184-186, 235-241) 

Art. 61 § 3 kpa stanowi, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony 
jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W myśl art. 64 
§ 2 kpa jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach 
prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych 
braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  
26 września 2017 r. r. nr II OSK 1071/16, „powołanie się przez organ na treść 
art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych 
wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do 
merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników”. NSA 
wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie formalnych braków pisma, których 
nieusunięcie nie pozwala na nadanie mu biegu 

W opisanych sprawach organ dokonał merytorycznej oceny operatu 
wodnoprawnego, wskazując na uchybienia dotyczące m.in. treści operatu 
wodnoprawnego oraz obliczeń. W ocenie NIK działanie to doprowadziło do 
nieuzasadnionej zwłoki w rozpatrzeniu wniosku. 

2. W jednej z ww. spraw27, nie wywiązano się także, z nałożonego w art. 36 kpa, 
obowiązku powiadomienia stron o przyczynach zwłoki i wyznaczenia nowego 
terminu załatwienia sprawy. 

(akta kontroli str. 235-241) 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśniła, że prowadzenie postępowania 
w dłuższych odstępach czasu było efektem zmian systemowych, związanych 
z utworzeniem od 1 stycznia 2018 r. PGW Wody Polskie. W związku 
z powyższym w 2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego z uwagi na 
utratę właściwości do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, przekazał  
RZGW sprawy wszczęte i niezakończone. Powyższe, a także nowo 
napływające wnioski spowodowały skumulowanie się dużej ilości spraw, 
co miało wpływ na czas ich rozpatrywania. Dyrektor wskazała, że sprawy 
PO.RUZ.421.234.2018.WG oraz PO.RUZ.421.133.2019.WG, były sprawami 
skomplikowanymi wymagającymi szczegółowej analizy, a także uzupełnienia 
dokumentacji przez wnioskodawcę. W przypadku sprawy 
PO.RUZ.421.234.2018.WG wezwanie do uzupełnień składało się z dwóch 
części tj. wezwania do uzupełnień formalnych, gdzie zastosowanie ma art. 64 
§ 2 k.p.a, oraz drugiej do złożenia wyjaśnień w trybie art. 50 k.p.a. Zabieg miał 
na celu ograniczenie wymiany korespondencji, a także wynikającej z tego 
oszczędności czasu poświęconego na analizę sprawy, w ww. wezwaniu 
zwrócono uwagę, także na braki merytoryczne oraz konieczność ich 
wyjaśnienia. 

(akta kontroli str. 309-315) 

NIK wskazuje, że załatwienie spraw szczególnie skomplikowanych, w myśl 
art. 35 § 3 kpa, powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. Art. 36 § 1 kpa stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia 
sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić 
strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy 
oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

                                                      
27 PO.RUZ.421.133.2019.WG 
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3. W 9 spośród 10 objętych kontrolą spraw, dotyczących rozpatrywania wniosków 
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków28, strony nie zostały poinformowane o przysługujących 
im prawach, w tym o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i materiałów, co jest niezgodne z art. 10 kpa. W uzasadnieniach decyzji 
nie wskazano przy tym przyczyn odstąpienia od tego obowiązku organu 
administracji publicznej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego Dyrektor 
RZGW wydawał decyzję o zatwierdzeniu taryfy (uwzględniające wnioski). 
W jednej ze spraw29 Dyrektor RZGW wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia 
taryfy. Wnioskodawca złożył odwołanie do Prezesa PGW WP. Prezes PGW 
WP uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia, wskazując m.in. na naruszenie przepisów kpa dotyczących 
umożliwienia stronom czynnego uczestnictwa w postępowaniu, co mogło mieć 
istotny wpływ na podjęte rozstrzygnięcie. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy 
Dyrektor RZGW wydał decyzje pozytywną. 

(akta kontroli str. 265, 740-799) 

4. W 6 przypadkach30 spośród 10 kontrolowanych spraw decyzja zatwierdzająca 
taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o odprowadzania ścieków 
została wydana z przekroczeniem terminu 45 dni, wynikającego z art. 24c 
ust. 1 uozzwioś (od 2 do 46 dni). 

(akta kontroli str. 265, 740-799) 

W odniesieniu do ww. nieprawidłowości Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśniła, 
że tutejszy Wydział taryf miał do przeanalizowania, w terminie 45 dni, wnioski 
z terenu 282 gmin przynależących, zgodnie z właściwością miejscową 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, do Dyrektora 
RZGW w Poznaniu. Wskazała, że „ogromna ilość dokumentacji, która 
w krótkim czasie wpłynęła do organu regulacyjnego, niewystarczająca liczba 
pracowników połączona z brakiem doświadczenia w zakresie przeprowadzania 
analizy ekonomicznej działalności przedsiębiorstw oraz koniecznością 
wypracowywania na bieżąco efektywnego trybu weryfikacji przedkładanych 
wniosków, z uwagi na skutek w postaci milczącego załatwienia sprawy w razie 
nierozpoznania wniosku w terminie, organ regulacyjny, mając przede 
wszystkim na względzie konieczność zabezpieczenia interesu odbiorców usług 
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i zapobieżenia wejściu w życie taryf, 
w których ceny i stawki opłat nie znajdowały pokrycia w niezbędnych 
przychodach, sprawiły, że postępowania, mimo prowadzenia z najwyższą 
możliwą starannością, nie były pozbawione mankamentów o charakterze 
proceduralnym. 

W odpowiedzi na pytanie kontrolera NIK, dotyczące liczby pracowników 
zajmujących się sprawami z zakresu zatwierdzania taryf, Zastępca Dyrektora 
wyjaśniła, że przy analizie wniosków, które wpłynęły w marcu 2018 r., brało 
udział trzech pracowników wydziału. Od 2019 r. analizą wniosków 
o zatwierdzenie taryfy zajmuje się czterech pracowników wydziału taryf. 

(akta kontroli str. 507-510) 

                                                      
28 Dotyczy spraw nr: PO.RET.070.136.2.2018.KS, PO.RET.070.438.2.ZG, PO.RET.070.81.2.2018.ZG, 
PO.RET.070.98.2.2018.ZG, PO.RET.070.129.2..2018.ZG, PO.RET.070.92.2.ZG, PO.RET.070.3.2.2019.MZ/D/, 
PO.RET.070.240.2.2018.KS, PO.RET.070.470.2.2018.KS 

29 PO.RET.070.3.2.2019.MZ/D/ 

30 Dotyczy spraw nr: PO.RET.070.438.2.ZG, PO.RET.070.81.2.2018.ZG,  PO.RET.070.129.2..2018.ZG, PO.RET.070.92.2.ZG, 
PO.RZT.070.13.2.2019, PO.RET.070.240.2.2018.KS. 
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W ocenie NIK, w przedmiotowej sytuacji należało podjąć działania 
organizacyjne w celu zapewnienia terminowego i zgodnego z procedurami 
rozpatrywania wniosków. NIK wskazuje, że w związku z upływem trzyletniego 
okresu obowiązywania taryf, w I kwartale 2021 r. należy spodziewać się dużej 
liczby wniosków o zatwierdzenie taryf. 

 

Dyrektor RZGW w kontrolowanym okresie wydawał decyzje dotyczące uzgodnienia 
dokumentów planistycznych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 
jednak nie odnosiły się one bezpośrednio do zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych z tych terenów. W RZGW nie dokonywano analiz skuteczności 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. 

Zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych na 
terenach zurbanizowanych realizowane były przez RZGW głównie poprzez 
wydawanie decyzji wodnoprawnych m.in. na usługi wodne obejmujące 
odprowadzanie tych wód do wód lub do urządzeń wodnych. Decyzje w tym zakresie 
wydawane były zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły przewlekłego prowadzenia postępowań oraz wydawania 
pozwoleń wodnoprawnych z przekroczeniem terminu załatwienia sprawy 
określonego w art. 35 § 3 kpa, jak również niewywiązania się z przewidzianego 
w art. 36 kpa obowiązku powiadomienia stron o przyczynach zwłoki i nowym 
terminie załatwienia sprawy. 

W kontrolowanym okresie Dyrektor RZGW wydawał również decyzje 
o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
W początkowym okresie funkcjonowania PGW WP kontrolowana jednostka nie była 
jednak w pełni przygotowana do sprawnej realizacji tego zadania, a niektóre decyzje 
wydawane były z naruszeniem procedur wymaganych przepisami kpa oraz 
z przekroczeniem terminu określonego w art. 24c ust. 1 uozzwioś. 
RZGW, prowadził również działania edukacyjne, w tym lekcje dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Miały one za zadanie uwrażliwić dzieci na problem 
niedoboru wody w Polsce oraz zachęcić do racjonalnego z niej korzystania, w tym 
również z wód opadowych.  

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

2.1 Zgodnie z obowiązującym Regulaminem PGW WP, wydawaniem decyzji 
wodnoprawnych zajmują się pracownicy Wydziału Zgód Wodnoprawnych (RUZ), 
a gromadzeniem decyzji w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami 
pracownicy Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI). 

(akta kontroli str. 26-101) 

Dyrektor RZGW wyjaśnił, że problematyka wód opadowych i roztopowych dotyczy 
kontrolowanej jednostki tylko w kontekście wydawania decyzji wodnoprawnych, 
m.in. na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych 
- wód opadowych lub roztopowych oraz prowadzenia systemu informacyjnego 
gospodarowania wodami, w którym gromadzone są wszystkie decyzje 
wodnoprawne wydawane w regionie wodnym Warty, w tym również na 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych. Stąd 
w PGW WP RZGW w Poznaniu brak jest osób, które zajmują się zadaniami 
z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Wydziale Zgód Wodnoprawnych 
zatrudnionych było 15 pracowników31. Wszyscy zatrudnieni posiadali wykształcenie 
wyższe, w tym na kierunkach: inżynieria środowiska - 9 osób, geologia – 2 osoby, 
melioracje wodne – 1 osoba, prawo 1 osoba, geografia – 1 osoba, zootechnika – 1 
osoba. Spośród 15 pracowników 2 osoby nie posiadały doświadczenia 
zawodowego.  

Pracownicy Wydziału Zgód Wodnoprawnych, którzy zajmują się wydawaniem 
decyzji wodnoprawnych m.in. na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - 
wód opadowych lub roztopowych oraz pracownicy Wydziału Systemu 
Informacyjnego Gospodarowania Wodami, którzy zajmują się prowadzeniem 
Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, w którym gromadzone są 
wydane decyzje wodnoprawne, nie brali udziału w kursach i szkoleniach 
dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. 

 (akta kontroli str. 511-519, 906-911) 

2.2. Do zadań Pionu Usług Wodnych RZGW, określonych w Regulaminie 
organizacyjnym PGW WP, należało m.in. wykonywanie kontroli gospodarowania 
wodami (§ 35 pkt 3). Prowadzeniem kontroli oraz przygotowywaniem planów kontroli 
gospodarowania wodami zajmował się Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami 
(§ 61 ust. 7). Dyrektor RZGW wyjaśnił, że w 2018 r. RZGW prowadził wyłącznie 
kontrole doraźne korespondencyjne, mające na celu zebranie danych na potrzeby 
naliczania opłat zmiennych za usługi wodne. W Planie kontroli na rok 2019 ujęto 
20 kontroli, z których jedna dotyczyła zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych z terenów zurbanizowanych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

W 2020 r. również zaplanowano jedną kontrolę dotyczącą zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych (spośród 20 kontroli ujętych w planie), jednak nie dotyczy 
ona terenów zurbanizowanych. 

Oprócz kontroli planowych w 2019 r. zrealizowano również 31 kontroli doraźnych. 
Żadna z nich nie dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

W 2020 r. (do 30 czerwca) przeprowadzono 7 kontroli doraźnych, w tym jedna 
dotyczyła wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. Kontrola ta 
dotyczyła odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Warta 
z odcinka pasa drogowego drogi krajowej nr 83 oraz z terenów przyległych do wód 
powierzchniowych (Strugi z Augustynowa). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Łodzi w oświadczeniach kwartalnych składanych na potrzeby 
naliczania opłat za usługi wodne wskazywała, że wody opadowe i roztopowe 
z przedmiotowego odcinka odprowadzane są do cieku z zastosowaniem urządzeń 
do retencjonowania wody o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z terenów 
uszczelnionych. Kontrola wykazała, iż system odwadniający na tym odcinku 
nie posiada takich urządzeń. Podmiot kontrolowany zgodził się ze stanowiskiem 
PGW WP i zobowiązał się do korekty złożonych oświadczeń. 

Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśniła, że Zarząd Zlewni w Sieradzu, jako organ 
właściwy w zakresie ustalania i określania opłat za usługi wodne, wyegzekwował 
od GDDKiA przesłanie korekt oświadczeń. Zawierały one rozbieżności, w związku 
z czym po raz kolejny wyegzekwowano przesłanie korekt z poprawnymi 
wartościami, które powinny odzwierciedlać faktyczne ilości odprowadzanych wód 
opadowych lub roztopowych do wód. Podmiot po raz kolejny przekazał korekty 
zawierające rozbieżności, nie potrafiąc uzasadnić wartości przyjętych do obliczeń. 
W zaistniałej sytuacji Zarząd Zlewni w Sieradzu przygotowuje pismo, w którym 
poinformuje GDDKiA Oddział w Łodzi, że w przypadku braku poprawnie złożonych 

                                                      
31 z tego jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym 
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oświadczeń ustalenie opłaty zmiennej nastąpi zgodnie z art. 552 ust. 2 pkt 2 Prawa 
wodnego. 

 (akta kontroli str. 26-101,350-359, 485-506, 511-518, 592-663) 

2.3. W latach 2018-2020 RZGW nie był kontrolowany przez inne podmioty 
w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi 
i roztopowymi. 

(akta kontroli str. 672-677) 

2.4. Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2019 Prezesa PGW WP z 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg 
powszechnych, wniosków i petycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody 
Polskie, nadzory wodne zobowiązane zostały do przekazywania kwartalnych 
informacji w zakresie załatwiania skarg i wniosków do zarządów zlewni w terminie 
do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału. Do 10 dnia 
miesiąca, następującego po zakończeniu każdego kwartału zarządy zlewni 
obowiązane były do przekazywania informacji kwartalnych w zakresie przyjmowania 
i załatwiania skarg, wniosków i petycji wraz z rejestrem skarg, wniosków i petycji, 
z uwzględnieniem informacji z nadzorów wodnych, do regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej, właściwego dla ich obszaru działania. 

Do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału regionalne 
zarządy gospodarki wodnej, z uwzględnieniem informacji z zarządów zlewni, 
obowiązane były przekazywać informację kwartalną dotyczącą przyjmowania 
i załatwiania skarg, wniosków i petycji wraz z rejestrem skarg, wniosków i petycji do 
Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w KZGW. 

W latach 2018-2020 (do 30 marca) do RZGW w Poznaniu oraz zarządów zlewni 
i nadzorów wodnych na obszarze RZGW wpłynęły ogółem 82 skargi, wnioski 
i petycje. Żadna ze skarg nie dotyczyła zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych na terenach zurbanizowanych. RZGW terminowo przekazywał 
kwartalne zestawienia skarg, wniosków i petycji do KZGW, 

 (akta kontroli str. 523-557) 

2.5. Sprawozdania sporządzane przez RZGW w Poznaniu, dotyczące realizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, obejmują: 

- sprawozdanie końcowe z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych dla całego kraju w roku 2017, które było sporządzone w roku 2018. 
Dane zawarte w sprawozdaniu zostały oparte na podstawie danych otrzymanych 
z aglomeracji położonych m.in. w regionie wodnym Warty, za które PGW WP RZGW 
w Poznaniu było odpowiedzialne w zakresie ich zebrania i weryfikacji; 

- sprawozdanie końcowe z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych dla całego kraju w roku 2018, które było sporządzone w roku 2019. 
Dane zawarte w sprawozdaniu zostały oparte na podstawie danych otrzymanych 
z aglomeracji położonych m.in. w regionie wodnym Warty, za które PGW WP RZGW 
w Poznaniu było odpowiedzialne w zakresie ich zebrania i weryfikacji; 

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych w regionie wodnym Warty w roku 2019 jest wykonywane na 
podstawie danych otrzymanych z 202 aglomeracji położonych na obszarze 
administrowanym przez PGW WP RZGW w Poznaniu. 

Dyrektor RZGW wyjaśnił, że przedmiotowe sprawozdania odnoszą się do 
gospodarki wód opadowych i roztopowych jedynie w kontekście: 

- długości kanalizacji deszczowej w aglomeracji; 

- monitorowania zrzutów z przelewów burzowych; 
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- ilości przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej; 

- rodzajów stosowanych metod ograniczających zanieczyszczenia związane 
z przelewem wód burzowych. 

W ww. dokumentach nie wskazano do realizacji działań związanych 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych. 

Ponadto RZGW przekazywał informacje nt. środków finansowych i efektów 
rzeczowych dotyczących obiektów małej retencji wodnej, wykonanych w danym roku 
kalendarzowym. Zastępca Dyrektora RZGW wyjaśniła, że formularz MGM-RW 
(Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji) przekazywany jest do RZGW 
przez poszczególne gminy. Wskazuje on m.in. rozmiar rzeczowy – liczbę 
wykonanych obiektów oraz przyrost zmagazynowanej wody, jednak nie określa czy 
obiekty zostały wykonane na terenach zurbanizowanych, czy poza nimi. Informacje 
przekazywane są do KZGW skąd po ich skompletowaniu, przesyłane były do 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej celem opracowania 
sprawozdania z wykonania obiektów małej retencji wodnej realizowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny. 

(akta kontroli str. 288-295, 513-518) 

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

RZGW był właściwie przygotowany do realizacji zadań związanych 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.  Zadania w tym obszarze  
realizowane były przez pracowników Wydziału Zgód Wodnoprawnych (w zakresie 
wydawania pozwoleń) oraz Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania 
Wodami (w zakresie prowadzenia ewidencji wydanych pozwoleń). Osoby zajmujące 
się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych posiadały niezbędne wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe. 

Prowadzono kontrole planowe i doraźne, których zakres dotyczył m.in. 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. 
W wyniku jednej z kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach 
kwartalnych składanych na potrzeby naliczania opłat za usługi wodne. Protokół 
z kontroli został przekazany do właściwego zarządu zlewni w celu podjęcia działań 
zmierzających do wyegzekwowania korekt oświadczeń. 

RZGW terminowo wywiązywał się z obowiązku przedkładania do KZGW 
kwartalnych zestawień skarg wniosków i petycji. 

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań mających 
na celu: 

1) wyeliminowanie przewlekłości załatwiania spraw dotyczących pozwoleń 
wodnoprawnych, a w przypadku spodziewanego niedochowania terminów 
określonych art. 35 kpa - informowanie stron o przyczynach zwłoki 
i wyznaczeniu nowego terminu, stosownie do wymogu art. 36 kpa; 

2) zapewnienie prowadzenia postępowań w sprawie zatwierdzenia taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z 
zachowaniem zasady czynnego udziału strony i terminu określonego w art. 24c 
ust. 1 uozzwioś.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 Poznaniu. 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 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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