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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie1, 

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin. 

 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie2, 
od 17 stycznia 2018 r.  

Do 17 stycznia 2018 r. funkcję Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich 
pełnił Mariusz Gajda. 

 

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 kontroli). 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

 

1. Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/61/2020 z 23 marca 2020 r. 

2. Jarosław Pułka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/62/2020 z 23 marca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-3, 6, 8, 9, 436-442) 

 

                                                      
1 Dalej: Zarząd lub Zarząd Zlewni. 
2 Dalej: Prezes PGW WP. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I kwartał) przygotowanie Zarządu Zlewni do realizacji zadań 
związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych oraz prowadzone 
kontrole umożliwiły właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. 

Zarząd Zlewni planował inwestycje wodne związane z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zurbanizowanych. 
Współpracował również z innymi podmiotami w zakresie przygotowania do realizacji 
tych inwestycji. Zarząd współuczestniczył w zapewnieniu ochrony ludności i mienia 
przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz realizował działania służące 
prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami. 

W okresie objętym kontrolą terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami5 
wydawano pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne polegające na 
odprowadzaniu 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. Prawidłowo wywiązywano się z zadań 
w zakresie naliczania i egzekwowania opłat (stałych i zmiennych) z tytułu 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, a także rozpatrywania 
reklamacji dotyczących wysokości tych opłat i wydawania decyzji określających 
wysokość tych opłat. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły opieszałości 
w działaniach Zarządu w stosunku do dwóch dłużników. Ustalono także przypadki 
podpisywania decyzji organu przez Zastępcę Dyrektora (dziewięć na 10 objętych 
szczegółowym badaniem NIK decyzji o ustalenie opłaty stałej i zmiennej oraz 
dziewięć na 10 objętych kontrolą pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne 
polegające na odprowadzaniu 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), bez właściwego upoważnienia 
wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni. Podpisywanie decyzji przez osobę, 
która nie była należycie umocowana do wydawania decyzji w imieniu organu 
(Dyrektora Zarządu Zlewni), może stanowić podstawę do stwierdzenia ich 
nieważności, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego6, jako wydanych z rażącym naruszeniem 
prawa. 

Zarząd wywiązywał się z obowiązku prowadzenia ewidencji w oparciu o wydane 
pozwolenia wodnoprawne. 

W badanym okresie Zarząd rzetelnie gromadził dane w raportach, prowadził rejestr 
skarg i terminowo przekazywał dane w tym zakresie do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie7.  

Zarząd Zlewni prowadził w trybie korespondencyjnym kontrole w zakresie 
odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 
atmosferycznych w granicach administracyjnych miast oraz wprowadzania do wód 
lub do ziemi ścieków z przelewów burzowych. Ponadto Zarząd uczestniczył 
w kontroli prowadzonej przez RZGW w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do wód w granicach administracyjnych miast. 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Poza przypadkami opisanymi w części wystąpienia dotyczącymi nieprawidłowości. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.; dalej: Kpa. 
7 Dalej: RZGW. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Prezes PGW WP powołał Grażynę Ingielewicz na 
stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni8. W okresie od 20 kwietnia 2018 r. do 
18 lutego 2019 r. Dyrektorem była Beata Lendner. Zastępcą Dyrektora jest Krystyna 
Bernacka od 8 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 3, 6, 8, 9) 

1. Na obszarze działania Zarządu Zlewni znajdowały się 34 gminy, w tym m.in. trzy 
miejskie i 20 miejsko-wiejskich. Łączna powierzchnia gmin miejskich i miejsko-
wiejskich wynosiła 349 807 ha i stanowiła ok. 77 % obszaru właściwości Zarządu. 
Łączna powierzchnia miejskich jednostek ewidencyjnych wynosiła 62 542 ha, co 
stanowiło 14 % obszaru Zarządu. 

(akta kontroli str. 91, 95, 280-282) 

W planach inwestycyjnych Zarządu Zlewni ujęto zadanie „Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną 
przedpowodziową terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni 
rzeki Bukowej” – zgłoszone przez były Zachodniopomorski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie9 do Planu Zarządzania Ryzykiem 
Przeciwpowodziowym10. Zadanie zostało w 2018 r. przekazane jako planowane do 
realizacji do RZGW, następnie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie11. W 2020 r. zostało wpisane do projektu „Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy”. Planowany koszt inwestycji wynosił 57 067 815,82 zł. 

(akta kontroli str. 91-92) 

W ramach współpracy z innymi podmiotami w zakresie przygotowania do realizacji 
inwestycji12 4 lipca 2019 r. zorganizowano spotkanie dotyczące rzeki Bukowej 
i jeziorka Słonecznego w Szczecinie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 
Miasta Szczecina, RZGW, Nadzoru Wodnego w Szczecinie i Zarządu Zlewni. 
Ponadto Zarząd 9 marca 2020 r. wystąpił13 do Prezydenta Miasta Szczecin, wójtów 
gmin Kołbaskowo i Dobra w sprawie realizacji Koncepcji programowo-przestrzennej 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz 
z określeniem sposobów ochrony przed powodzią terenów gminy Dobra, 
Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej. 

(akta kontroli str. 93-94, 96-107) 

                                                      
8 Dalej: Dyrektor. 
9 Dalej: ZZMiUW. 
10 Przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1938). 
11 Dalej: KZGW. 
12 Dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych powiązanych ze 
sobą pod względem hydrologicznym, hydrograficznym i środowiskowym na styku terenów funkcjonowania 
instytucji. 
13 W ramach porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2008 r. pomiędzy gminami Miasto Szczecin, Dobra, 
Kołbaskowo, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ZZMiUW 
w sprawie wspólnych działań gmin oraz ZZMiUW mających na celu rozwiązanie problemu skutecznego 
odprowadzenia wód opadowych i zapobiegania lokalnym podtopieniom i zalaniom. Przedmiotem działań było 
opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej. 

OBSZAR 
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2. Zarząd Zlewni współuczestniczył w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed 
powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy w odniesieniu do terenów 
zurbanizowanych. Działania te polegały na: utrzymaniu we właściwym stanie 
technicznym cieków i urządzeń wodnych (w tym pompowni, wałów 
przeciwpowodziowych)14 stanowiących własność Skarbu Państwa 
i administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie15; 
współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego 
(głównie spotkania o tematyce ochrony przeciwpowodziowej); współuczestnictwie 
Zarządu w opracowaniu aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Zarządzania 
Kryzysowego” i „Instrukcji operacyjnej na wypadek zagrożenia powodziowego 
i innych zdarzeń kryzysowych w regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego” 
w zakresie zapisów dotyczących Zarządu (m.in. charakterystyka infrastruktury, 
miejsc zagrożonych powodziami i podtopieniami); współuczestnictwie Zarządu 
w działaniach inwestycyjnych16 obejmujących realizację zadań strategicznych 
(technicznych i nietechnicznych) oraz buforowych (zadanie pn. „Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”, w ramach 
którego zaplanowano dwa zadania „Odbudowa wału przeciwpowodziowego 
Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+160” i „Odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000-0+400 wraz 
z przepustem wałowym” – Zarząd nie poniósł wydatków z tytułu zadań); realizacji 
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły dofinansowanego 
ze środków Banku Światowego; zgłoszeniu do projektu Planu Przeciwdziałania 
Skutkom Suszy zadania inwestycyjnego „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej 
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego” (planowane koszty 
inwestycji 31 300 000 zł); współuczestnictwie Zarządu w ramach przeciwdziałania 
skutkom suszy w projekcie „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej 
w województwie zachodniopomorskim – Etap 1”, współfinansowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (planowane dwa 
zadania: „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w województwie 
zachodniopomorskim – Etap I – jezioro Morzycko” – wartość zadania oszacowano 
na kwotę 73 030 zł, 62 075 zł dofinansowanie, 10 955 zł wkład własny; „Zwiększenie 
retencji jeziorowej i korytowej w województwie zachodniopomorskim – Etap I – 
jezioro Kościelne” – wartość zadania oszacowano na kwotę 136 800 zł, 116 280 zł 
dofinansowanie, 20 520 zł wkład własny); opracowaniu aktualizacji dokumentacji 
projektowej dla zadań pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wyspie 
Puckiej w Szczecinie km 2+420-8+720 wraz ze zmianą klasy wału Wyspa Pucka na 
odcinku 0+000-8+720” i „Domknięcie wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej 
w Szczecinie” w ramach głównego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wału 
przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie” – łączne koszty wykonania 
dokumentacji oszacowano na 300 000 zł brutto; przystąpieniu do prac związanych 
z utworzeniem bazy danych dotyczącej zwiększenia retencji korytowej wybranych 
zlewni. 

W latach 2018-2020 (I kwartał) nie odnotowano na terenie Zarządu Zlewni zdarzeń 
kryzysowych takich jak powódź i nawalne opady deszczu, wymagających 

                                                      
14 Działania prowadzono w ramach zlecanych zamówień: „Usługa kompleksowa – eksploatacja, obsługa 
i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania 
PGW WP RZGW w Szczecinie” (poniesiono wydatki w kwocie 192 387,91 zł brutto w 2018 r., 364 093,91 zł 
brutto w 2019 r., planowane środki finansowe na 2020 r. – 443 273,56 zł brutto); „Konserwacja wałów 
przeciwpowodziowych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz 
naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta” (poniesiono wydatki w kwocie 901 741,70 zł brutto 
w 2018 r., 559 985,79 zł brutto w 2019 r., planowane środki finansowe na 2020 r. – 1 968 288,82 zł brutto). 
15 Dalej: PGW WP. 
16 Reprezentowanie RZGW PGW WP w ramach realizacji inwestycji w kontaktach z wykonawcami, włącznie 
z odbiorem prac. 
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bezpośredniego współuczestnictwa Zarządu w zapewnieniu ochrony ludności 
i mienia przed powodzią. 

(akta kontroli str. 239-259) 

3. W zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów 
zurbanizowanych, Zarząd Zlewni realizował lub współdziałał w realizacji działań 
służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym 
osiągnięciu celów środowiskowych określonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne17, poprzez: 
- realizację postanowień dokumentów planistycznych, w tym Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry i aktualizacji Programu Wodno-
Środowiskowego Kraju; 
- udział w pracach dotyczących opracowania kolejnej aktualizacji dokumentów 
planistycznych na lata 2022-2027; 
- opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
udzielanie pozwoleń wodnoprawnych, utrzymywanie publicznych śródlądowych wód 
powierzchniowych. 

W ramach powyższych działań Zarząd współdziałał z innymi jednostkami Wód 
Polskich, w szczególności z RZGW i podległymi Nadzorami Wodnymi. W wyniku 
podjętych czynności nie poniesiono wydatków. 

(akta kontroli str. 108-110, 113-166) 

4. Zarząd Zlewni podejmował współpracę z innymi podmiotami w zakresie 
związanym z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących 
z terenów zurbanizowanych, w tym m.in. z podmiotami: korzystającymi z wód 
w zakresie odprowadzania do nich wód opadowych i roztopowych, wykonującymi 
urządzenia wodne służące retencjonowaniu wód opadowych, oczyszczaniu wód, 
infiltracji i opóźnianiu ich odpływu. Polegała ona m.in. na: udzielaniu użytkownikom 
wód i innym podmiotom informacji i wyjaśnień18; przygotowaniu i wysłaniu w 2019 r. 
informacji do 23 podmiotów z obszaru właściwości Zlewni w zakresie przyłączenia 
do sieci kolejnego użytkownika w ramach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego 
oraz występowania z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia; skierowaniu 
korespondencji do gmin w ramach porozumienia z dnia 9 grudnia 2008 r. (o którym 
mowa w punkcie 1.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego); udzielaniu bieżących 
(telefonicznych) informacji i wyjaśnień. 

(akta kontroli str. 96-107, 110-111, 167-238) 

5. W badanym okresie (do 8 kwietnia 2020 r.) Dyrektor nie wydawał pozwoleń 
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na 
nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych 
trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości 
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej19. Do Zarządu nie wpłynęły informacje o nieruchomościach 
gruntowych, na których realizowano lub zrealizowano przedsięwzięcia bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, 
o którym mowa w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego. 

(akta kontroli str. 263-279) 

W sprawie niepodejmowania (do 24 marca 2020 r.) działań mających na celu 
pozyskanie informacji o nieruchomościach gruntowych, na których realizowano lub 

                                                      
17 Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.; dalej: Prawo wodne. 
18 Trzy odpowiedzi w 2018 r., pięć w 2019 r. i dwie w 2020 r. (do 2 kwietnia). 
19 Wydana decyzja nr SZ.ZUZ.4.421.15/5.2019.TS z 21 marca 2019 r. dotyczyła nieruchomości położonej 
w gminie wiejskiej, nie na terenach zurbanizowanych. 
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zrealizowano przedsięwzięcia bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na 
szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego, 
Dyrektor wyjaśniła: „(…) reprezentowany przeze mnie organ nie jest zobowiązany 
na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych czy też wykonawczych do 
pozyskiwania, poza wnioskami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, informacji 
o nieruchomościach gruntowych, na których realizowano lub zrealizowano 
przedsięwzięcia bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 
korzystania z wód, o którym mowa w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego. (…) 
W przypadku wykonania prac których następstwem jest zmiana w powierzchni 
gruntu o której mowa w art. 272 ust. 7 Prawa wodnego, bez wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego brak jest podstaw do obciążenia zobowiązanego sumą 
opłat podwyższonej na podstawie art. 280 tej ustawy. Jednocześnie znamienne 
może okazać się czy te prace były wykonywane w oparciu o pozwolenie 
wodnoprawne, które było wydane przed wejściem w życie obowiązującego prawa 
wodnego lub przypadku gdy prace, które były wykonane w rozumieniu poprzednio 
obowiązującego prawa wodnego nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne. 
Wraz z wejściem w życie obowiązującego prawa wodnego pozwolenia 
wodnoprawne jak i zgłoszenia wodnoprawne są wydawane jedynie przez organy 
(Dyrektorzy RZGW, Dyrektorzy ZZ, Kierownicy NW) działające w ramach struktury 
PGW Wody Polskie, w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy 
pozwolenia wodnoprawnego w formie decyzji może udzielić Minister właściwy do 
spraw gospodarki wodnej (Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). 
Przyjmując, że prace zostały wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego, a mimo to 
zobowiązany uiszcza należności z tytułu opłat za usługi wodne to nie doszło do 
żadnego uszczuplenia należności o charakterze publicznoprawnym, gdyż jedyną 
konsekwencją takiego stanu faktycznego może być sankcja o której mowa w treści 
art. 476 ust. 1 i 2 Prawa wodnego. Pomimo powyższego zostały podjęte działania 
i Dyrektor ZZ Szczecin zwrócił się, do 5 organów (Prezydenta Miasta Szczecin, 
Prezydenta Miasta Świnoujście, Burmistrza Polic, Burmistrza Dębna, Burmistrza 
Miasta i Gminy Myślibórz) w graniach obszaru administrowanego przez ZZ 
Szczecin, z prośbą o przesłanie oświadczeń, o których mowa w art. 552 ust. 2b 
pkt 2 ww. ustawy, za rok 2018 oraz 2019, mające na celu weryfikację stanu wiedzy 
posiadanego po ponad 2 latach funkcjonowania Zarządu (…). W tym zakresie 
z uwagi na brak faktycznego obowiązku określonego powszechnie obowiązującym 
przepisem prawa jak i na krótki okres obowiązywania przepisów ustawy Prawo 
wodne, Zarząd (…) nie podejmował wcześniej działań związanych z taką 
weryfikacją informacji co do wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie 
szczególnego korzystania wód, o którym mowa w art. 34 punkt 4 Prawa wodnego. 
(…) jednostka dokonująca czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem Organizacyjnym PGW WP działa w ramach struktury organizacyjnej 
krajowego i regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Ponadto w trakcie całej 
działalności Zarządu (…), ze strony organów zobowiązanych do określenia i poboru 
opłat nie otrzymano żadnych informacji w przedmiocie naruszenia obowiązującego 
pozwolenia wodnoprawnego czy też wykonania prac bez jego udzielenia”. 

(akta kontroli str. 298, 299-300) 

6. W okresie objętym kontrolą Zarząd Zlewni nie pozyskiwał z innych źródeł (poza 
wnioskami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) informacji dotyczących 
odprowadzania 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 (art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego). Na ww. 
usługę wodną wydano 19 decyzji w 2018 r. obejmujących 13 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 96,4936 ha. Analogicznie w roku 2019 wydano 28 decyzji 
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dotyczących 21 nieruchomości o łącznej powierzchni 109,7477 ha, a w I kwartale 
2020 r. – osiem decyzji dotyczących pięciu nieruchomości o powierzchni 7,2421 ha. 
Spośród wydanych ww. pozwoleń, liczba decyzji ostatecznych wyniosła 19 w 2018 r. 
(13 nieruchomości, 96,4936 ha), 27 w 2019 r. (analogicznie 16, 108,7777 ha) oraz 
sześć w I kwartale 2020 r. (trzy, 6,4759 ha). Zaskarżone zostały łącznie dwie 
decyzje (po jednej w roku 2018 i 2019), nie zostały one uchylone. 

(akta kontroli str. 349-351, 352) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto próbę 10 decyzji wydanych w sprawie 
pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu 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 (trzy z 2018 r., pięć z 2019 r. i dwie z 2020 r.). Zarząd 
Zlewni wydał przedmiotowe rozstrzygnięcia prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami 
Prawa wodnego (m.in. art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 388 ust. 1 pkt 1, 
art. 400), a postępowania prowadzono zgodnie z wymogami Kpa (terminowość 
załatwiania spraw, zawartość decyzji, zasada czynnego udziału strony, pisemność 
postępowania) w oparciu o przepisy Kpa (m.in. Dział I rozdział 7, Dział II rozdział 7, 
art. 10, art. 14). 

(akta kontroli str. 353, 354-355) 

7. W badanym okresie (do 15 kwietnia 2020 r.) Dyrektor nie wydawał decyzji 
ustalających, że dopuszczenie wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych 
i roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów 
burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej nie koliduje z celami 
środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód. Do Zarządu 
Zlewni nie wpłynęły wnioski/informacje w tym zakresie. Przeprowadzona 
w Zarządzie analiza oświadczeń podmiotów korzystających z wód, zobowiązanych 
do wnoszenia opłat za usługi wodne, nie wykazała odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z terenów zurbanizowanych z przelewów kanalizacji deszczowej lub 
ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej bez 
wymaganej na podstawie art. 80 Prawa wodnego decyzji dopuszczającej. 

(akta kontroli str. 284-285, 286) 

8. Dane dotyczące podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat stałych 
i zmiennych z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód zostały 
ustalone przez RZGW na podstawie informacji z prowadzonego katastru wodnego, 
następnie przekazane do Zarządu Zlewni w formie zestawień na początku 2018 r. 

Zarząd Zlewni naliczył opłaty dla wszystkich podmiotów, którym Dyrektor RZGW 
wydał pozwolenia wodnoprawne na usługę, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 7 
Prawa wodnego. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą przekazywano informacje o wysokości 
opłat: 94 podmiotom w 2018 r. – wysokość należnych opłat wyniosła 2 646 844 zł, 
79 w 2019 r. – 4 410 497 zł oraz 82 w I kwartale 2020 r. – 1 173 796 zł. Spośród 
ww. podmiotów, którym przekazano ww. informacje, 24 wniosło reklamacje 
dotyczące opłat w 2018 r., osiem w 2019 r., nie wniesiono reklamacji w I kwartale 
2020 r. W sprawie określenia wysokości opłat wydano w Zarządzie 24 decyzje 
w 2018 r., 50 decyzji w 2019 r. i siedem w I kwartale 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą podmioty złożyły łącznie trzy skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie20 na decyzje Dyrektora, określające 
wysokość opłaty za usługi wodne – wydane w wyniku nieuznania reklamacji: 

                                                      
20 Dalej: WSA. 
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- z 4 września 2018 r. na decyzję nr SZ.ZUO.4.470.763.1.2018.SP z 2 sierpnia 
2018 r. określającą opłatę stałą w wysokości 342 zł; WSA wyrokiem z 19 grudnia 
2018 r. (sygn. akt II SA/Sz 1073/18) oddalił skargę; 
- z 11 stycznia 2019 r. na decyzję nr SZ.ZUO.4.470.1134.1.OZ.2018.SP 
z 10 grudnia 2018 r. określającą opłatę zmienną w wysokości 1 385 zł; WSA 
wyrokiem z 21 marca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 102/19) uchylił zaskarżoną decyzję; 
Dyrektor złożył 13 maja 2019 r. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie21; 
- z 11 stycznia 2019 r. na decyzję nr SZ.ZUO.4.470.1137.1.OZ.2018.SP 
z 10 grudnia 2018 r. określającą opłatę zmienną w wysokości 1 815 zł; WSA 
wyrokiem z 28 marca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 103/19) uchylił zaskarżoną decyzję; 
Dyrektor złożył 27 maja 2019 r. skargę kasacyjną do NSA. 

Kwota łącznych wpływów z tytułu tych opłat wyniosła 2 637 999,40 zł w 2018 r. 
(99,7 % należnych opłat, wynikających z informacji i decyzji), 4 410 165,10 zł 
w 2019 r. (99,99 %), 1 150 213,50 zł w I kwartale 2020 r. (98 %). 

Liczba podmiotów zalegających z wniesieniem opłat wyniosła: osiem w 2018 r., 
cztery w 2019 r. i trzy w I kwartale 2020 r. Łączna kwota zaległości z tego tytułu 
wyniosła 8 844,60 zł na koniec 2018 r., 331,90 zł na koniec 2019 r. i 2 566 zł na 
koniec I kwartału 2020 r. 

Prezes PGW WP zarządzeniem nr 24/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r. wprowadził 
Instrukcję w sprawie windykacji należności, następnie zarządzeniem nr 43/2019 
z dnia 2 września 2019 r. – Procedurę dochodzenia, windykacji i egzekucji 
należności w PGW WP. Stosownie do postanowień ww. dokumentów w Zarządzie 
Zlewni, w przypadku braku zapłaty należności w terminie, w pierwszym etapie 
podejmowano działania informacyjne22 (zarządzenie nr 24/2018), a od 2 września 
2019 r. (zarządzenie nr 43/2019) wstępne działania windykacyjne23. W efekcie tych 
działań odzyskano kwoty opłat: 8 749,60 zł w 2018 r. i 209,90 zł w 2019 r. 

(akta kontroli str. 301-307, 316-322, 325-352) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto próbę pięciu decyzji o ustaleniu opłaty 
stałej i zmiennej (jednej z 2018 r., trzech z 2019 r. i jednej z 2020 r.) oraz pięciu 
spraw dotyczących decyzji wydanych w wyniku rozpatrzenia reklamacji (trzech 
z 2018 r. i dwóch z 2019 r.). Zarząd Zlewni wydał przedmiotowe rozstrzygnięcia 
prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami Prawa wodnego (m.in. art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a, 
art. 270 ust. 11, art. 271 ust. 4 pkt 1, art. 272 ust. 5 i ust. 10, art. 273 ust. 6 i ust. 8), 
a postępowania prowadzono zgodnie z wymogami Kpa (terminowość załatwiania 
spraw, zawartość decyzji, zasada czynnego udziału strony, pisemność 
postępowania) w oparciu o przepisy Kpa (m.in. Dział I rozdział 7, Dział II rozdział 7, 
art. 10, art. 14). 

(akta kontroli str. 316-322, 323-324) 

Badaniem windykacji opłat objęto wszystkie podmioty zalegające z ich uiszczeniem 
na koniec roku 2018 i 2019. W okresie objętym kontrolą trzy podmioty zalegały 
z wniesieniem opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do wód: 

                                                      
21 Dalej: NSA. 
22 Obejmujące następujące czynności: a) nawiązanie z dłużnikiem kontaktu telefonicznego lub osobistego, 
b) ustalenie z dłużnikiem harmonogramu spłaty jego zadłużenia, c) uzyskanie od dłużnika dokumentu uznania 
długu i zobowiązania do spłaty, d) nadzorowanie wywiązywania się przez dłużnika z harmonogramu spłat. 
23 Polegające na: a) nawiązaniu z dłużnikiem kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub osobistego 
i poinformowanie go o stanie zadłużenia i konsekwencjach wynikających z braku jego uregulowania, 
b) uzyskaniu od dłużnika deklaracji o terminie spłaty jego zadłużenia bądź odmowie spłaty zadłużenia. 
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I. Gmina M. Sz. z tytułu 11 decyzji24 nr SZ.ZUO.4.470.1974, 1977, 1979, 1982, 
1989, 1992, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005.3.2019.SP wydanych 10 maja 2019 r. 
w sprawie określenia opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych 
lub roztopowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, odpowiednio w kwotach: 
70 983 zł, 17 106 zł, 3 958 zł, 992 zł, 4 506 zł, 660 zł, 6 006 zł, 660 zł, 41 490 zł, 
3 273 zł, 1 296 zł; w decyzjach zawarto m.in. postanowienie o obowiązku 
niezwłocznego uiszczenia opłat zmiennych za usługi wodne wraz z należnymi 
odsetkami za zwłokę, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
(decyzje doręczono 14 maja 2019 r.); Gmina uregulowała opłaty zmienne za usługi 
wodne (tylko należność główną) 28 maja 2019 r. (tj. 83 dni po wyznaczonym 
w informacjach kwartalnych terminie) bez należnych odsetek; 13 listopada 2019 r. 
Zarząd Zlewni wystawił 11 not rozliczeniowych określających kwoty należności 
z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych na 13 listopada 2019 r. – odpowiednio 
w kwotach 1 291 zł, 311 zł, 72 zł, 18 zł, 82 zł, 12 zł, 109 zł, 12 zł, 755 zł, 60 zł, 24 zł; 
pismem z 29 listopada 2019 r. Gmina uznała noty za bezzasadne i wniosła o ich 
anulowanie; pismem z 20 grudnia 2019 r. Zarząd wezwał Gminę do niezwłocznego 
opłacenia not rozliczeniowych; przy piśmie z 17 stycznia 2020 r. przekazano 
komplet dokumentów dotyczących dochodzenia należności publicznoprawnych 
(odsetek) w łącznej kwocie 2 746 zł do KZGW; 
II. Spółka Q. z tytułu: 
a) dwóch decyzji nr SZ.ZUO.4.470.1214.3.OZ.2019.SP z 8 listopada 2019 r.25 
i nr SZ.ZUO.4.470.633.3.OZ.2019.SP/AŁ z 9 października 2019 r.26, określających 
opłatę zmienną w wysokości po 61 zł; odpowiednio przy piśmie z 6 grudnia 2019 r. 
i 29 października 2019 r. przekazano komplet dokumentów dotyczących 
dochodzenia należności publicznoprawnych w kwocie po 61 zł do KZGW; KZGW 
wystawił upomnienie z 13 stycznia 2020 r.; 
b) pięciu decyzji: nr SZ.ZUO.4.470.4-192.3.2018.EP z 19 marca 2019 r.27 
określającej opłatę stałą w wysokości 1 zł; nr SZ.ZUO.4.470.509.3.OZ.2018.EP 
z 19 marca 2019 r.28 określającej opłatę zmienną w wysokości 61 zł; 
nr SZ.ZUO.4.470.1551.3.OZ.2018.EP z 19 marca 2019 r.29 określającej opłatę 
zmienną w wysokości 61 zł; nr SZ.ZUO.4.470.1552.3.OZ.2018.EP z dnia 19 marca 
2019 r.30 określającą opłatę zmienną w wysokości 61 zł; 
nr SZ.ZUO.4.470.2439.3.OZ.2018.SP/AŁ z 27 czerwca 2019 r.31 określającej opłatę 
zmienną w kwocie 61 zł; w grudniu 2018 r. pracownik Zarządu Zlewni kontaktował 
się z dłużnikiem telefonicznie i mailowo; przy pismach z 23 kwietnia i 8 sierpnia 
2019 r. przekazano komplet dokumentów dotyczących dochodzenia należności 
publicznoprawnych do RZGW; RZGW wystawił upomnienie z 20 sierpnia 2019 r.; 
III. Spółka S.-T. D. z tytułu pięciu decyzji: nr SZ.ZUO.4.470.636.1.2019.PJ 
z 25 kwietnia 2019 r.32 określającej – w wyniku złożenia reklamacji – opłatę stałą 
w wysokości 161 zł (zadłużenie za I i II kwartał 2019 r. po 40,25 zł); 
nr SZ.ZUO.4.470.2511, 2514, 2515, 2516.1.OZ.2018.PJ z 22 maja 2019 r.33 
określających – w wyniku złożenia reklamacji – opłatę zmienną odpowiednio 
w wysokości 599 zł, 1 865 zł, 1 584 zł, 1 145 zł; pracownik Zarządu Zlewni 

                                                      
24 Informacje ustalające wysokość opłat zmiennych zostały wystawione 15 lutego 2019 r.; 13 marca 2019 r. 
pracownik Zarządu kontaktował się mailowo z Gminą (uzyskał informację o problemie ze środkami finansowymi 
na zapłatę opłat). 
25 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 13 września 2019 r. 
26 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 9 sierpnia 2019 r. 
27 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 15 lutego 2018 r. 
28 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 27 sierpnia 2018 r. 
29 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 28 grudnia 2018 r. 
30 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 28 grudnia 2018 r. 
31 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 14 marca 2019 r. 
32 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 4 kwietnia 2019 r. 
33 Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne z 26 kwietnia 2019 r. 
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kontaktował się mailowo z dłużnikiem w październiku 2019 r.; pismem z 5 sierpnia 
2019 r. Zarząd Zlewni przekazał dokumentację dotyczącą dochodzenia należności 
publicznoprawnych na łączną kwotę 5 432,10 zł (należność główna plus odsetki za 
zwłokę) do KZGW; KZGW wystawił upomnienie z dnia 20 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 347-348) 

9. Na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych, pomiarów 
dokonywanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne 
oraz innych danych technicznych i technologicznych, Zarząd Zlewni prowadził 
aktualizowaną na bieżąco ewidencję w formie elektronicznej (format MS Excel), 
zawierającą informacje o: 
- ilości wód odprowadzanych do wód; ewidencja zawierała łącznie 46 kolumn: kod 
(GIS), informacje o użytkowniku34, rodzaj zrzutu wg wskazanych kategorii, 
odbiornik35, dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego36, ilość 
odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych (m3) w podziale na 
kwartały roku37, uwagi; powyższe dane powiązane były z danymi przestrzennymi 
GIS, co umożliwiało generowanie grafik prezentujących widok oprogramowania GIS 
i danych przestrzennych dotyczących lokalizacji zrzutu wód; 
- wielkości i rodzaju uszczelnionej powierzchni, systemu odbioru wód opadowych 
lub roztopowych oraz wielkości retencji w procencie wielkości spływu; ewidencja 
zawierała łącznie 23 kolumny: dane podmiotu38, określenie nieruchomości, której 
zagospodarowanie doprowadziło do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej39, 
pozwolenie wodnoprawne40. 

(akta kontroli str. 308-313, 443-445) 

Rzetelność i kompletność danych zawartych w ewidencji zweryfikowano w oparciu 
o 20 (dobranych losowo) pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie 
z wód, o których mowa w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego lub na usługi wodne 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych – art. 35 ust. 3 pkt 7 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 356-362, 435) 

10. Zarząd Zlewni w badanym okresie nie wydawał decyzji na podstawie art. 34 
pkt 4 Prawa wodnego, dotyczących nieruchomości położonych na terenach 
zurbanizowanych, w związku z tym nie przekazywał danych w tym zakresie gminom 
i nie posiadał informacji o kwotach zaległości we wnoszeniu opłat za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej. 

(akta kontroli str. 287-297) 

                                                      
34 W tym: nazwa, adres, gmina, powiat, województwo. 
35 W tym: lokalizacja, nazwa, rodzaj. 
36 W tym: organ wydający, numer decyzji, data wydania, data obowiązywania, ilość odprowadzanych wód 
(Qmax.s, Qśr.d, Qśr.r, Qmax.r – w m3), ilość dni z opadem w roku, powierzchnia zlewni rzeczywistej 
i zredukowanej (ha), nazwa odwadnianego obszaru/rodzaj uszczelnionej powierzchni. 
37 Dla każdego kwartału zawarto: odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów 
uszczelnionych, z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności do 10 % odpływu rocznego, 
o pojemności powyżej 10 % odpływu rocznego, powyżej 20 % i 30 % odpływu rocznego z terenów 
uszczelnionych, suma, urządzenia do retencjonowania i ich pojemność. 
38 W tym: nazwa/imię i nazwisko, adres. 
39 W tym: gmina, położenie (miejscowość, ulica i numer porządkowy), numer działki ewidencyjnej, obręb 
ewidencyjny, numer księgi wieczystej założonej dla nieruchomości. 
40 W tym: organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak decyzji, data udzielenia pozwolenia, 
data ostateczności decyzji, powierzchnia całkowita nieruchomości (m2), powierzchnia biologicznie czynna (m2), 
powierzchnia objęta robotami lub obiektami budowlanymi (m2), rodzaj uszczelnionej powierzchni, pojemność 
naturalnej retencji terenowej (m3/rok), rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich 
pojemność, maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do ziemi (m3/rok), 
ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów 
uszczelnionych (m3/rok), średnia ilość wód opadowych i roztopowych (m3/rok), czy wody opadowe lub roztopowe 
są ujmowane w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej, stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania 
wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych, zakres retencjonowania wody z powierzchni 
uszczelnionych. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku dwóch spośród trzech podmiotów zalegających z wniesieniem opłat 
(z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód), Zarząd nie 
podejmował niezwłocznych działań w celu ich windykacji. 

- Pomimo wydania 11 decyzji41 w dniu 10 maja 2019 r. w sprawie określenia opłaty 
zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych na 
podstawie pozwoleń wodnoprawnych i nieuregulowania należnych odsetek 
w łącznej kwocie 2 746 zł, Zarząd dopiero 13 listopada 2019 r. wystawił noty 
rozliczeniowe określające kwoty należności z tytułu odsetek za zwłokę, zaś komplet 
dokumentów dotyczących dochodzenia należności publicznoprawnych przekazał do 
KZGW 17 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli str. 347-348) 

Stosownie do dyspozycji § 4 ust. 1 Procedury dochodzenia, windykacji i egzekucji 
należności w PGW WP, czynności windykacyjne winny być podejmowane 
niezwłocznie, nie później niż w terminach wynikających z procedury lub przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli dłużnik odmawia zapłaty lub unika 
kontaktu należy niezwłocznie rozpocząć monitoring korespondencyjny uzależniony 
od typu należności (§ 5 ust. 8). Wstępne działania windykacyjne prowadzone są do 
14 dnia po upływie terminu płatności (§ 5 ust. 10). W przypadku bezskuteczności 
wstępnych działań windykacyjnych, właściwa jednostka organizacyjna przesyła do 
Wydziału Windykacji i Egzekucji Należności (KZGW) pisemny wniosek 
o dochodzenie należności (§ 5 ust. 12). 

(akta kontroli str. 330-345) 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła: „(…) Zarząd (…) posiadał wiedzę o wynikającej 
z przepisów prawa konieczności uiszczenia odsetek naliczonych z powodu 
nieterminowej wpłaty. Informacja o konieczności uiszczenia należności wraz 
z odsetkami znajdowała się w każdej z 11 przedmiotowych decyzji. Organ nie 
posiadał natomiast technicznej możliwości naliczenia oraz księgowania odsetek 
w programie obsługującym opłaty za usługi wodne. W dniu 27 września 2019 r. na 
spotkaniu (które odbyło się w KZGW w Warszawie) dotyczącym problemów 
związanych z ustalaniem opłat i ich rozliczaniem został poruszony temat wpłat, 
rozliczania odsetek za zwłokę oraz konsekwencji prawnych dokonania wpłaty, która 
nie pokrywa należności głównej oraz ubocznej (…). W dniu 4 października 2019 r. 
drogą mailową została przekazana przez Głównego Księgowego KZGW za 
pośrednictwem Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego RZGW (…) instrukcja 
naliczania odsetek w programie obsługującym opłaty za usługi wodne ‘Eden’ (…). 
Zgodnie z przekazaną instrukcją w Dziale C ‘Odsetki, moduł Opłat’ należało 
wygenerować pozycje odsetek ze wszystkich zapłat dokonanych po terminie 
płatności, dokonać weryfikacji terminów znajdujących się w systemie z dokumentami 
źródłowymi, utworzyć noty odsetkowe i wysłać je do podmiotów. Zarząd (…) 
wygenerował 11 not odsetkowych w dniu 13 listopada 2019 r. i wysłał do podmiotu. 
W odpowiedzi organ otrzymał pismo, w którym podmiot uznał noty za bezzasadne 
i wniósł o ich anulację. Odpowiadając na powyższe pismo organ poinformował 
podmiot o konieczności opłacenia not (pismo zostało odebrane przez podmiot 
w dniu 27 grudnia 2019 r.). Zarząd (…) czekał przez 14 dni (plus 5 dni roboczych ze 
względu na możliwość późniejszego zaksięgowania ewentualnej wpłaty w systemie 
lub otrzymania drogą pocztową dalszej korespondencji od podmiotu) i w związku 

                                                      
41 Nr SZ.ZUO.4.470.1974, 1977, 1979, 1982, 1989, 1992, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005.3.2019.SP, 
doręczonych 14 maja 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z brakiem wpłaty zgodnie z instrukcją (…) przesłał w dniu 17 stycznia 2020 r. 
przedmiotowe decyzje do Wydziału Windykacji i Egzekucji Należności KZGW (…)”. 

(akta kontroli str. 411-434) 

- Pomimo wydania pięciu decyzji42 w dniach 25 kwietnia i 22 maja 2019 r. 
wymierzających opłaty stałe i zmienne, Zarząd dopiero 5 sierpnia 2019 r. przekazał 
do KZGW dokumentację dotyczącą dochodzenia należności publicznoprawnych na 
łączną kwotę 5 432,10 zł (należność główna plus odsetki za zwłokę). 

(akta kontroli str. 347-348) 

Zgodnie z treścią pkt I.13 Instrukcji w sprawie windykacji należności, pracownicy 
PGW Wody Polskie realizujący działania wskazane w instrukcji, podejmują wszelkie 
niezbędne czynności w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności. 

(akta kontroli str. 325-329) 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła: „(…) sprawa dotycząca przedmiotowych decyzji miała 
skomplikowany charakter wynikający z faktu, że dotyczyła firmy deweloperskiej, 
która złożyła reklamacje na informacje ustalające wysokość opłaty stałej i zmiennej 
uważając, że opłaty powinna ponosić wspólnota mieszkaniowa. Na potrzeby 
ustalenia opłaty zmiennej została przeprowadzona przez Wydział Kontroli 
Gospodarowania Wodami RZGW (…) przy udziale pracownika Zarządu (…) 
kontrola gospodarowania wodami w terenie. W wyniku kontroli ustalono ilość 
odprowadzanych wód opadowych i jednocześnie poddano pod rozwagę możliwość 
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia 
pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz firmy deweloperskiej. Dodatkowo 
(…) 9 maja 2019 r. wpłynął wniosek podmiotu o wygaszenie pozwoleń 
wodnoprawnych. Dyrektor Zarządu (…) przeprowadził postępowanie wyjaśniające 
mające na celu przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na wspólnotę 
mieszkaniową. Toczące się postępowanie spowodowało, że Zarząd (…) postanowił 
skontaktować się z Wydziałem Windykacji i Egzekucji Należności KZGW (…) w celu 
uzyskania informacji o dalszym postępowaniu w zaistniałej sytuacji. W dniu 5 lipca 
2019 r. wpłynęła drogą mailową informacja o spotkaniu Kierownika Wydziału 
Windykacji i Egzekucji Należności KZGW (…) z przedstawicielami Zarządów Zlewni 
w celu omówienia spraw dotyczących windykacji. Ze względu na okres urlopowy 
przedmiotowe spotkanie odbyło się w dniu 29 lipca 2019 r. Na spotkaniu został 
omówiony powyższy przypadek i zadecydowano, że dokumenty mają zostać 
przekazane do windykacji. W dniu 2 sierpnia 2019 r. Zarząd (…) przekazał skany 
dokumentów drogą mailową (dokumenty w formie papierowej zostały przesłane 
w dniu 5 sierpnia 2019 r.) po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału 
Windykacji i Egzekucji Należności KZGW (…) takiej możliwości. W wyniku 
przeprowadzonych przez Wydział Windykacji i Egzekucji Należności czynności 
podmiot uiścił opłaty. (…)”. 

(akta kontroli str. 411-434) 

2. W kontrolowanym okresie dziewięć43 na 10 objętych szczegółowym badaniem 
NIK decyzji o ustalenie opłaty (stałej i zmiennej) oraz dziewięć44 na 10 objętych 

                                                      
42 Nr SZ.ZUO.4.470.636.1.2019.PJ z dnia 25 kwietnia 2019 r. określającej – w wyniku złożenia reklamacji – 
opłatę stałą w wysokości 161 zł (zadłużenie za I i II kwartał 2019 r. po 40,25 zł); nr SZ.ZUO.4.470.2511, 2514, 
2515, 2516.1.OZ.2018.PJ z dnia 22 maja 2019 r. określających – w wyniku złożenia reklamacji – opłatę zmienną 
odpowiednio w wysokości 599 zł, 1 865 zł, 1 584 zł, 1 145 zł. 
43 Nr SZ.ZUO.4.470.4-209.3.2018.SP z 5 listopada 2018 r., SZ.ZUO.4.470.1992.3.OZ.2018.SP z 10 maja 2019 
r., SZ.ZUO.4.470.4-127.5.2018.SP z 25 stycznia 2019 r., SZ.ZUO.4.470.4-192.3.2018.EP z 19 marca 2019 r., 
SZ.ZUO.4.470.4-103.1.2018.EP z 14 marca 2018 r., SZ.ZUO.4.470.4-287.1.2018.SP z 13 marca 2018 r., 
SZ.ZUO.4.470.763.1.2018.SP z 2 sierpnia 2018 r., SZ.ZUO.4.470.636.1.2019.PJ z 25 kwietnia 2019 r., 
SZ.ZUO.4.470.679.1.2019.PJ/SP z 29 lipca 2019 r. 
44 Nr SZ.ZUZ.4.421.59/4.2018.ER/KW z 11 czerwca 2018 r., SZ.ZUZ.4.421.134/7.2018.AP z 13 lipca 2018 r., 
SZ.ZUZ.4.421.177C/6.2018.TS z 13 września 2018 r., SZ.ZUZ.4.421.279/8.2018.RK/KW z 5 lutego 2019 r., 
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kontrolą pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu 
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, zostało wydanych przez osobę (Zastępcę Dyrektora 
Zarządu Zlewni) bez właściwego upoważnienia Dyrektora Zarządu Zlewni, 
udzielonego na podstawie art. 268a Kpa, co było niezgodne z art. 14 ust. 6 pkt 2 
Prawa wodnego, który stanowi, że w sprawach należących do zakresu działania 
Wód Polskich (w sprawach decyzji, o których mowa w art. 80, art. 132, art. 135 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 4, art. 271 ust. 7, art. 272 ust. 19, art. 273 ust. 6, 
art. 275 ust. 15 i 19, art. 281 ust. 7, art. 310 ust. 7 oraz w art. 311 ust. 6) organem 
właściwym w rozumieniu przepisów Kpa jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. 

Ogółem Zastępca Dyrektora podpisała odpowiednio 24 decyzje o ustaleniu opłaty 
w 2018 r., 48 w 2019 r. oraz 18 decyzji udzielających ww. pozwoleń wodnoprawnych 
w 2018 r., 28 w 2019 r. i trzy w I kwartale 2020 r. 

(akta kontroli str. 323-324, 354-355, 446) 

Zgodnie z przepisami: 

a) art. 14 ust. 6 pkt 2 Prawa wodnego, w sprawach należących do zakresu działania 
Wód Polskich organem właściwym w rozumieniu przepisów Kpa jest dyrektor 
zarządu zlewni Wód Polskich - w sprawach decyzji, o których mowa w art. 80, 
art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 4, art. 271 ust. 7, art. 272 ust. 19, 
art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 19, art. 281 ust. 7, art. 310 ust. 7 oraz w art. 311 
ust. 6; 

b) art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a Prawa wodnego, organem właściwym w rozumieniu 
przepisów Kpa w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód 
Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 
pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d; 

c) art. 268a Kpa, organ administracji publicznej może upoważniać, w formie 
pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego 
imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji 
administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za 
zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby 
prowadzonych postępowań z oryginałem. 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła: „(…) przez cały okres sprawowania przeze mnie 
funkcji posiadałam stosowne pełnomocnictwo substytucyjne udzielone pierwotnie 
przez Prezesa Wód Polskich upoważniające mnie do wykonywania wszystkich 
zadań określonych dyspozycją art. 240 ust. 4 (…) Prawa wodnego, a w tym 
związanych z załatwianiem spraw administracyjnych. (…) zgodnie z dyspozycją 
art. 241 ust.1.-6 Prawa wodnego, organem Wód Polskich jest Prezes Wód Polskich. 
Prezes Wód Polskich kieruje działalnością Wód Polskich i reprezentuje Wody 
Polskie na zewnątrz. Prezes Wód Polskich kieruje pracą Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. Prezes Wód Polskich dokonuje wszelkich czynności prawnych 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wód Polskich. Prezes Wód Polskich 
wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Prezesa oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Prezes Wód Polskich może udzielać 
pełnomocnictw pracownikom Wód Polskich. Powyżej przywołany przepis prawa 
materialnego wyraźnie określa kto jest bezpośrednio umocowany i jako jedyny 
uprawniony do udzielania w jakichkolwiek sferach działalności pełnomocnictw 

                                                                                                                                       
SZ.ZUZ.4.421.303/6.2018.TS z 22 lutego 2019 r., SZ.ZUZ.4.421.51/8.2019.MD z 7 maja 2019 r., 
SZ.ZUZ.4.421.72/8.2019.MD z 29 lipca 2019 r., SZ.ZUZ.4.421.104/11.2019.TS z 31 lipca 2019 r., 
SZ.ZUZ.4.421.319/6.2019.TS z 3 stycznia 2020 r. 
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dotyczących jako całości działalności podmiotu jakim jest PGW Wody Polskie. 
W zakresie działań PGW Wody Polskie znajdują się również czynności dotyczące 
szeroko rozumianej administracji publicznej. W mojej ocenie przepis ten stanowi 
odstępstwo od ogólnej zasady określonej w treści art. 268a Kpa. Takie stanowisko 
potwierdza dotychczas stosowana praktyka związana z działalnością Zarządu (…), 
innych Zarządów Zlewni podległych Dyrektorowi RZGW (…). Wszyscy 
dotychczasowi Dyrektorzy jak i Zastępcy jakiekolwiek swoje działania zarówno 
w sferze administracyjnej jak i cywilnoprawnej podejmowali dopiero po otrzymaniu 
stosowanych pełnomocnictw substytucyjnych wydanych na podstawie 
pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa PGW Wody Polskie. Ponadto w samym 
orzecznictwie sądowoadministracyjnym są rozbieżności, co do konieczności 
posiadania przez zastępcę upoważnienia/ pełnomocnictwa udzielonego w formie 
pisemnej. W niektórych orzeczeniach przyjmowano pogląd, że zastępca nie musi 
posiadać specjalnego upoważnienia, ponieważ wynika ono z istoty zastępstwa 
(wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z 11 marca 1997 r. III SA 1395/95, MoPod 
1998, Nr 1, poz. 17) przyjęto, że prawo Wicedyrektora do podpisywania decyzji 
podejmowanych przez Izbę Skarbową wynika z istoty zastępstwa, a nie 
z upoważnienia uzyskanego od Dyrektora Izby; (wyrok. Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 4 września 1998 r. (III SA 548/97,): organem administracji 
(specjalnym organem administracji rządowej) jest izba skarbowa, którą kieruje 
dyrektor; on też reprezentuje ten organ, podpisując decyzje i inne pisma przez izbę 
skarbową firmowane. Prawo zastępcy dyrektora do podpisywania pism 
wychodzących z organu wynika z samej istoty zastępstwa. Dla zakwestionowania 
prawa zastępcy dyrektora izby skarbowej do podpisania decyzji izby skarbowej 
należałoby wykazać, że regulamin organizacyjny izby wyłączył z jego kompetencji 
podpisywanie decyzji (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z 20 kwietnia 2010 r., II SA/Wa 63/10). Podsumowując powyżej przedstawioną 
argumentację w przedmiotowej sprawie, wydając wszystkie decyzje (…) zostały one 
podpisane przeze mnie gdy posiadałam stosowane pełnomocnictwo (…)”. 

(akta kontroli str. 407-410) 

Na podstawie art. 268a Kpa, Dyrektor w dniu 7 stycznia 2020 r. wystawiła 
upoważnienie nr SZ.ZOO.4.0121.1.2020.GI dla Zastępcy Dyrektora do załatwiania 
spraw w imieniu Dyrektora w zakresie jego właściwości miejscowej i rzeczowej 
w szczególności spraw określonych dyspozycją art. 240 ust. 4 Prawa wodnego 
w zakresie: 1. wydawania decyzji administracyjnych, 2. wydawania postanowień, 
3. wydawania zaświadczeń, 4. poświadczania za zgodność odpisów dokumentów 
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. 

(akta kontroli str. 442) 

Prezes Wód Polskich wyjaśnił: „(…) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie działa od 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne. W pierwszych dniach stycznia 2018 roku priorytetem było 
zapewnienia działalności statutowej i powierzonych zadań poprzez powołanie 
wykwalifikowanej kadry kierowniczej spełniającej wymogi narzucone ustawą. Do 
czasu powołania Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni (…) zgodnie 
z § 6 ust. 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2506), za koordynację działalności nad jednostką organizacyjną 
odpowiadał Łukasz Kolenda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, powołany na stanowisko 2 stycznia 2018 r. przez Pełnomocnika do 
spraw organizacji PGW Wody Polskie. Od dnia 09 stycznia 2018 r. funkcję zastępcy 
Dyrektora ZZ Szczecin pełniła Pani Krystyna Bernacka (funkcję tę pełni 
nieprzerwanie do dzisiaj). Pani Beata Lendner została powołana na stanowisko 
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Dyrektora ZZ Szczecin od dnia 20 kwietnia 2018 r. na stanowisko Dyrektora 
ZZ Szczecin. Do tego dnia wszystkie obowiązki wynikające z piastowania tego 
stanowiska pełnił zastępca dyrektora. Czas oczekiwania na zatrudnienie na 
stanowisku Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie był związany z okresem 
wypowiedzenia kandydata u poprzedniego pracodawcy. Pani Beata Lendner 
przestała pełnić funkcję dyrektora ZZ Szczecin od dnia 19 lutego 2019 r. Obowiązki 
ponownie przejął zastępca dyrektora ZZ. Zostały podjęte działania w celu 
zatrudnienie na stanowisku dyrektora. Proces rekrutacji ze względu na niewysokie 
zainteresowanie proponowanym stanowiskiem proces trwał do grudnia 2019 r.” 

(akta kontroli str. 447, 448) 

Przepisy Prawa wodnego nie wyłączają zastosowania art. 268a Kpa, a jedynym 
podmiotem uprawnionym do udzielenia upoważnienia administracyjnego do 
załatwiania spraw w imieniu dyrektora zarządu zlewni jest dyrektor zarządu zlewni. 
Pełnomocnictwa substytucyjne udzielone zastępcy dyrektora Zarządu Zlewni zostały 
udzielone przez osobę niebędącą piastunem właściwego organu administracyjnego. 
Z treści tych pełnomocnictw substytucyjnych nie wynika, aby zawierały one 
upoważnienie do załatwiania spraw administracyjnych w imieniu właściwego organu. 

W sytuacji niepowołania dyrektora Zarządu Zlewni brak było osoby uprawnionej do 
wydania zastępcy dyrektora Zarządu Zlewni upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w zakresie właściwości przypisanej dyrektorowi Zarządu Zlewni. 
W szczególności upoważnienia takiego nie mógł udzielić na podstawie 
art. 241 ust. 6 Prawa wodnego Prezes Wód Polskich, niebędący organem 
właściwym do rozpatrzenia sprawy, jak również upoważnienie to nie mogło być 
przenoszone w formie substytucji. 

Działanie zastępcy dyrektora Zarządu Zlewni do załatwiania spraw 
administracyjnych w imieniu dyrektora Zarządu Zlewni jako organu 
administracyjnego na podstawie przepisów Prawa wodnego, w czasie gdy 
stanowisko dyrektora pozostawało nieobsadzone, a zastępca nie posiadał 
upoważnienia ww. dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych, udzielonego 
na podstawie art. 268a Kpa, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności 
decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. 

Zarząd Zlewni planował inwestycje wodne związane z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zurbanizowanych. 
Współpracował również z innymi podmiotami w zakresie przygotowania do realizacji 
tych inwestycji. Zarząd współuczestniczył w zapewnieniu ochrony ludności i mienia 
przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz realizował działania służące 
prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami. W okresie objętym 
kontrolą Dyrektor terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami wydawała 
pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne polegające na odprowadzaniu 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. Prawidłowo wywiązywała się z zadań w zakresie naliczania 
i egzekwowania opłat (stałych i zmiennych) z tytułu odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do wód, a także rozpatrywania reklamacji dotyczących wysokości tych 
opłat i wydawania decyzji określających wysokość tych opłat. Jednakże stwierdzone 
nieprawidłowości w tym zakresie wykazały opieszałość Zarządu w przypadku dwóch 
dłużników zalegających z zapłatą opłat oraz wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń 
wodnoprawnych oraz określających wymiar opłat przez Zastępcę Dyrektora, 
pomimo że nie posiadała ona stosownego upoważnienia wydanego na podstawie 
art. 268a Kpa. Podpisywanie decyzji przez osobę, która nie była należycie 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

17 

umocowana do wydawania decyzji w imieniu organu (Dyrektora Zarządu Zlewni), 
może stanowić podstawę do stwierdzenia ich nieważności, na podstawie 
art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. 

 

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

1-2. Zakresy obowiązków pracowników Zarządu Zlewni zawierały zadania 
wynikające z Prawa wodnego i regulaminu organizacyjnego PGW WP, bez 
wyszczególnienia zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych 
i roztopowych na terenach zurbanizowanych. Zadania te realizowane były przez 
pracowników Zarządu w ramach innych zadań wynikających z Prawa wodnego 
i Regulaminu, w szczególności wydawania pozwoleń wodnoprawnych, ustalania 
opłat za usługi wodne. 

(akta kontroli str. 13-86, 314) 

3. W latach 2018-2020 (do 7 kwietnia) działalność Zarządu Zlewni związana 
z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi na terenach 
zurbanizowanych nie była przedmiotem kontroli realizowanych przez KZGW 
i RZGW. 

(akta kontroli str. 261, 314) 

4. Zarządowi Zlewni nie powierzono szczególnych obowiązków sprawozdawczych 
w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenach 
zurbanizowanych. Zarząd sporządzał „Raporty/monitoringi”, zawierające rzetelne 
dane i obejmujące w części tematykę wód opadowych i roztopowych, przekazywane 
do RZGW: 
- monitoring opłat za usługi wodne45, sporządzany na ostatni dzień miesiąca; 
- raport decyzji46, sporządzany raz w miesiącu. 

(akta kontroli str. 13-86, 314-315) 

5. W latach 2018-2020 (do 10 kwietnia) do Zarządu Zlewni nie wpłynęły skargi 
dotyczące kwestii związanych z gospodarowaniem wód opadowych z terenów 
zurbanizowanych. Zarząd Zlewni prowadził własny rejestr skarg, wniosków i petycji 
oraz wywiązywał się z obowiązku przekazywania zbiorczego wykazu skarg, 
wniosków i petycji do RZGW. 

(akta kontroli str. 283, 315) 

6. Zarząd Zlewni prowadził kontrole gospodarowania wodami na potrzeby naliczenia 
opłaty zmiennej (kontrole w trybie korespondencyjnym47). Wykonywanie ww. kontroli 
od II kwartału 2018 r. zostało zlecone zarządom zlewni48. 

W badanym okresie Zarząd prowadził w trybie korespondencyjnym kontrole 
w zakresie: 
 

                                                      
45 Dotyczy realizacji opłaty stałej i zmiennej za wszystkie usługi wodne wyszczególnione w art. 35 ust. 3 Prawa 
wodnego; w monitoringu nie wyróżnia się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód. 
46 Dotyczy wydawania wszystkich decyzji udzielających zgód wodnoprawnych, w tym decyzji udzielających 
pozwoleń wodnoprawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń 
wodnych (bez wyszczególnienia liczby tych decyzji) oraz ustanawiających strefy ochronne obejmujące wyłącznie 
teren ochrony bezpośredniej ujęć wód. 
47 Na podstawie postanowień pkt II.6.11 Instrukcji postępowania w przedmiocie ustalania opłaty zmiennej na 
podstawie ustawy Prawo wodne, zaakceptowanej 2 marca 2018 r. przez Prezesa PGW WP. 
48 Pismo RZGW nr SZ.RUK.450.4.2018.RCh z 22 czerwca 2018 r. 
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- odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 
atmosferycznych w granicach administracyjnych miast; przesłanką podejmowania 
kontroli było ustalenie ilości odprowadzanych wód; w 2018 r. przeprowadzono 
łącznie 127 kontroli w gminach, u przedsiębiorców i osób prywatnych w zakresie 
przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie Prawa 
wodnego oraz w pozwoleniach zintegrowanych (stwierdzono dwa przypadki 
korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego49); 
w 2019 r. przeprowadzono 10 kontroli w gminach i u przedsiębiorców w zakresie 
przestrzegania warunków korzystania z wód oraz warunków ustalonych w decyzjach 
wydanych na podstawie Prawa wodnego oraz w pozwoleniach zintegrowanych (nie 
stwierdzono nieprawidłowości); w I kwartale 2020 r. przeprowadzono jedną kontrolę 
u przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniu 
zintegrowanym (nie stwierdzono nieprawidłowości); 
- wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków z przelewów burzowych; 
przeprowadzono dwie kontrole w 2018 r. w przedsiębiorstwie w zakresie 
przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie Prawa 
wodnego; przesłanką podjęcia kontroli było ustalenie ilości ścieków z przelewów 
burzowych wprowadzanych do wód na potrzeby naliczenia opłaty zmiennej za usługi 
wodne (podmiot nie wprowadzał do wód ścieków z przelewów burzowych). 

Ponadto Zarząd Zlewni w 2019 r. uczestniczył w kontroli prowadzonej przez RZGW 
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód w granicach 
administracyjnych miast. Kontrola dotyczyła przestrzegania warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie do wód powierzchniowych cieku 
Wierzbak wód opadowych z terenu projektowanego zespołu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. W wyniku kontroli dokonano wyliczenia ilości wód 
opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód w ramach pozwolenia. Zarząd 
Zlewni ustalił w formie informacji wysokość opłat zmiennych za wszystkie kwartały 
2018 r. Złożona przez podmiot reklamacja nie została uznana, wysokość opłat za 
usługi wodne została określona decyzjami (następnie uiszczone w następstwie 
upomnienia przesłanego przez KZGW). 

(akta kontroli str. 363-367, 368-379, 380-382, 383-387, 388-404) 

Badanie próby 10 kontroli (ośmiu z 2018 r. i dwóch z 2019 r.) zrealizowanych przez 
Zarząd w trybie korespondencyjnym wykazało, że po przeprowadzonych 
czynnościach kontrolnych sporządzano protokół kontroli (nieprawidłowości nie 
stwierdzono). 

(akta kontroli str. 405, 406) 

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

 

W badanym okresie Zarząd rzetelnie gromadził dane w raportach i terminowo je 
składał, realizował obowiązek prowadzenia rejestru skarg i przekazywania danych 
w tym zakresie do RZGW. Zarząd Zlewni prowadził w trybie korespondencyjnym 
kontrole w zakresie odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych 
ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 
odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast oraz 
wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków z przelewów burzowych. Ponadto 

                                                      
49 Poinformowano podmioty o konieczności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych; w jednym przypadku wydano 
decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego, w drugim podmiot podjął działania celem uregulowania stanu 
formalnoprawnego odprowadzania ścieków i wód opadowych na terenie swoich zakładów. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zarząd uczestniczył w kontroli prowadzonej przez RZGW w zakresie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych do wód w granicach administracyjnych miast. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 
1. Niezwłoczne podejmowanie niezbędnych czynności w celu niedopuszczenia do 
przedawnienia należności. 

2. Podjęcie działań w celu zapewnienia wydawania decyzji należących do 
właściwości Dyrektora Zarządu Zlewni określonych w Prawie wodnym wyłącznie 
przez osoby do tego prawidłowo upoważnione. 

 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

 

Szczecin,  14   lipca 2020 r. 

 

 

 

Kontroler 

Robert Lewandowski 
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