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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie1,  
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin. 
 

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,2 
od 17 stycznia 2018 r.  

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

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowania 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), 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 Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 

 

1. Wiesław Kaszak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/63/2020 z 23 marca 2020 r. 
2. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/64/2020 z 23 marca 2020 r. i nr LSZ/95/2020 z 19 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 949) 
 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą Zarząd Zlewni właściwie realizował większość zadań 
związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. 
Współuczestniczył w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią  
i przeciwdziałania skutkom suszy na terenach zurbanizowanych, zgodnie  
z wymogiem art. 240 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.5 
Prawidłowo powadzono postępowania dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na 
usługi wodne określone w art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne. Skutecznie 
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 i wydawania decyzji określających wysokość tych opłat. 
Rzetelnie prowadzono ewidencje dotyczące danych z zakresu wód opadowych  
i roztopowych.  

                                                      
1 Dalej Zarząd Zlewni. 
2 Dalej Prezes PGW WP. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.; dalej ustawa Prawo wodne. 
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Zarząd Zlewni był należycie przygotowany w zakresie unormowania struktury 
organizacyjnej oraz określenia zadań i obowiązków poszczególnym pracownikom 
realizującym zadania związane z gospodarowaniem wodami opadowymi  
i roztopowymi. Prawidłowo prowadzono nadzór i kontrolę nad realizacją zadań 
związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.  

Kontrola wykazała jednak, że zastępca dyrektora Zarządu Zlewni podpisywał 
decyzje administracyjne należące do właściwości dyrektora Zarządu Zlewni,  
pomimo że nie posiadał on właściwego upoważnienia, wydanego na podstawie art. 
268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6. 
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 Kpa, 
jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem 
wód opadowych i roztopowych 

1.1. Zgodnie ze Statutem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie7 
dyrektorzy zarządów zlewni koordynują, w imieniu Prezesa Wód Polskich, 
działalność nadzorów wodnych zlokalizowanych na obszarze działalności zarządów 
zlewni. Zarządy zlewni wykonują zadania, o których mowa w art. 240 ust. 4 ustawy 
Prawo wodne, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności 
biorą udział w postępowaniach, o których mowa w art. 185 ust. 1e ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska8; prowadzą sprawy w których są 
organami wyższego stopnia; wykonują zadania wskazane przez Prezesa Wód 
Polskich oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Obszarem 
działania Zarządu Zlewni w Koszalinie była zlewnia Wieprzy i Parsęty. 

(akta kontroli str. 521) 

Z dniem 11 czerwca 2018 r. Prezes PGW WP powołał Martę Ziółkowską - Klinkosz 
na stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni. W okresie od 8 stycznia 2018 r.  
do 21 maja 2018 r. Dyrektorem była Barbara Uroda. 

(akta kontroli str. 3-4) 

Na obszarze działania Zarządu Zlewni znajdowało się pięć gmin miejskich o łącznej 
powierzchni 18 578,0 ha oraz 14 gmin miejsko – wiejskich o powierzchni ogółem 
15 163,0 ha. Zarząd Zlewni nie posiadał danych dotyczących powierzchni (w ha) 
całkowitego obszaru swojego działania.                                                        

(akta kontroli str. 229-233, 521) 

Dyrektor Zarządu Zlewni wyjaśniła: „(…) Wyliczenie tego obszaru wymaga 
wykonania szczegółowych pomiarowych prac terenowych, szczególnie  
w jednostkach samorządu terytorialnego (JST), których teren należy do różnych 
zarządów zlewni. Dlatego Zarząd Zlewni w Koszalinie odnosi się do całkowitej 
powierzchni JST, które są w całości lub częściowo objęte obszarem jego działania. 
Powierzchnia całkowita tych JST wynosi 1 034 310 ha. Zgodnie z powyższym 

                                                      
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.; dalej: Kpa. 
7 Statut nadany Państwowemu Gospodarstwa Wodnemu Wody Polskie rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 28 grudnia 2017 r.  (Dz. U. poz. 2506). 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm. 
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powierzchnia miast w stosunku do całości powierzchni całkowitej JST na terenie, 
których działa Zarząd Zlewni w Koszalinie wynosi 1,80 %. (…).” 

                                   (akta kontroli str. 431) 

W latach 2018-2020 Zarząd Zlewni nie planował realizacji inwestycji związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych pochodzących z terenów zurbanizowanych. 

(akta kontroli str. 521) 

Dyrektor wyjaśniła, że „Zarząd Zlewni na lata 2018-2020 nie planował realizacji 
inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód opadowych pochodzących  
z terenów zurbanizowanych albowiem w świetle art. 240 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 
315 i 316, 324  i następnych ustawy Prawo wodne, Wody Polskie, w tym zarządy 
zlewni  planują inwestycje  zgodnie z celami określonym w tych przepisach. Nie ma 
tam planów dotyczących realizacji inwestycji w zakresie wód opadowych 
pochodzących z terenów zurbanizowanych. Natomiast możliwość zawarcia przez 
Wody Polskie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie 
prowadzenia wspólnie inwestycji wodnej, przewiduje art. 238 Prawa wodnego, z tym 
że dotyczy on inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu 
Państwa.” Dyrektor Zarządu wskazała, że „kwestie  dotyczące zagospodarowania 
wód opadowych z terenów zurbanizowanych  należą  do zadań własnych jednostek 
samorządów terytorialnych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. (…)”  

(akta kontroli str. 431-432) 

Umową o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie 
miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
20209 zawartą 19.09.2019 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (Instytucja 
Zarządzająca) a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie10 (Beneficjent) przyznano 
dofinansowanie w kwocie 18 590,7 tys. zł (nie więcej niż 84,9% wydatków 
kwalifikowanych).11 W ramach ww. projektu wykonane zostaną wymiany i remonty 
ujściowych sieci i armatury odprowadzającej wody odpadowe z terenu miasta 
Darłowo.                                                                               

(akta kontroli str. 869-899) 

W związku z realizacją ww. projektu zawarto 12.03.2020 r. umowę pomiędzy PGW 
WP reprezentowanym przez Dyrektora RZGW w Szczecinie (Zamawiającym)  
a podmiotem zewnętrznym (Wykonawcą) na wykonanie robót budowalnych 
polegających na przebudowie urządzeń do celów ochrony przeciwpowodziowej wraz 
z modernizacją lub wykonaniem nowej infrastruktury przeciwpowodziowej w obrębie 
miasta Darłowo (koszt ogółem 15 989,6 tys. zł brutto).12 Przedstawicielem 
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją ww. umowy, w tym 
upoważnionym do podpisania protokołu odbioru rzeczowo-finansowego i protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy był Dyrektor Zarządu Zlewni wraz  
z pracownikami Działu Inwestycji Zarządu Zlewni. Poprzez realizowaną ww. 
inwestycję Zarząd Zlewni zapewniał ochronę ludności i mienia przed powodzią  

                                                      
9 Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działania 03.02.00 Zarządzanie 
ryzykiem powodziowym. 
10 Dalej RZGW. 
11 Umowa Nr RPZP.03.02.00-32-B002/18-00 z 19.09.2019 r. 
12 Umowa Nr Sz.RPI.2841.1.2020 z 12.03.2020 r. 
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i przeciwdziałał skutkom suszy w odniesieniu do terenów zurbanizowanych miasta 
Darłowo.13                                                                    

(akta kontroli str. 240-276, 560) 

Na styku terenów funkcjonowania instytucji Zarząd Zlewni nie współpracował  
z innymi podmiotami (w tym miastami) lub instytucjami w zakresie przygotowania do 
realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
z terenów zurbanizowanych powiązanych ze sobą pod względem hydrologicznym, 
hydrograficznym i środowiskowym. 

(akta kontroli str. 432, 522) 

1.2.  W okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymogiem art. 240 ust. 4 pkt 2 ustawy 
Prawo wodne, Zarząd Zlewni współuczestniczył w zapewnieniu ochrony ludności  
i mienia przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy na terenach 
zurbanizowanych. Organizację i zasięg działania Zarządu Zlewni określał 
Wojewódzki Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią. Instrukcja operacyjna 
Dyrektora RZGW w Szczecinie określała procedury działania na wypadek 
zagrożenia powodziowego i innych zdarzeń kryzysowych w regionie wodnym Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego. 

(akta kontroli str. 252-419) 

Działania Zarządu Zlewni w celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed 
powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy w odniesieniu do terenów 
zurbanizowanych14 polegały na: utrzymaniu administrowanych wód w celu ochrony 
przed powodzią i swobodnego spływu wód wezbraniowych, utrzymaniu publicznych 
śródlądowych wód powierzchniowych  polegającym na zachowaniu stanu dna lub 
brzegów oraz na remoncie lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych, 
monitoringu bieżącej sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej, utrzymaniu  wałów 
przeciwpowodziowych poprzez wykonanie dwukrotnego koszenia i likwidacji dziur 
po dzikich zwierzętach, utrzymaniu obiektów hydrotechnicznych i stacji pomp, 
dokonywaniu okresowych przeglądów urządzeń wodnych oraz wykonywaniu kontroli 
stanu technicznego. 

(akta kontroli str. 433-435) 

Zapewnienie ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom 
suszy w odniesieniu do terenów zurbanizowanych w okresie 2018-2020 (I kw.) na 
terenie działania Nadzoru Wodnego w Koszalinie polegało na realizacji zadań 
utrzymaniowych, zgodnie z  art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne.15 Ponadto Zarząd 

                                                      
13 W ramach zadania zostanie wykonane przywrócenie drożności koryta rzeki Wieprzy na odcinku km 2+945 – 
6+570 wraz z umocnieniem brzegowym (zależnie od fragmentu obustronne lub po stronie lewej lub prawej)  
i odbudowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki na odcinku km 3+500 – 6+570, prawobrzeżnego w km 3+025 – 
3+730. Efektem realizacji inwestycji będzie wykonanie: usunięcie przymulisk na łącznej długości 3.625 m 
długości koryta rzeki Wieprza; umocnień brzegowych na łącznej długości 2.129 m długości koryta rzeki Wieprza; 
przegrody mobilnej na łącznej długości 317 m długości koryta rzeki Wieprza; ścianki szczelnej na łącznej 
długości 272 m długości koryta rzeki Wieprza; remontu wałów przeciwpowodziowych na łącznej długości 3.423 
m długości koryta rzeki Wieprza. 
14 Terenami zurbanizowanymi zagrożonymi powodziami opadowymi i roztopowymi na obszarze działania 
Zarządu Zlewni były obszary: Białogardu, Połczyna – Zdroju, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego – Sianożęt; 
Sławna, Jarosławca, mierzei jeziora Kopań,  miejscowości Bukowo - Łazy, Darłowa oraz jeziora Jamno i mierzei 
Jamneńskiej. 
15 Na terenie Nadzoru Wodnego w Koszalinie wykonano prace o wartości: w 2018 r. – 1 190,1 tys. zł, w 2019 r. – 
1 336,5 tys. zł, w 2020 r. (do 31.03) – 57,2 tys. zł,  tj.: wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód 
powierzchniowych; usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych; 
usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych; usuwanie ze 
śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; 
zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną; 
udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ 
wód oraz usuwanie namułów i rumoszu; remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: 
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Zlewni, zgodnie z art. 165 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne, zadanie ochrony przed 
powodzią realizował poprzez budowę, przebudowę i utrzymanie budowli 
przeciwpowodziowych.16                                     

(akta kontroli str. 437-438, 535-561) 

Dyrektor Zarządu Zlewni wyjaśniła, że „(…) mając na względzie ciągłość cieków  
i funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych jako całość funkcjonalną z innymi 
obiektami, czy wodami, nie dokonywano sztucznego podziału na zapewnienie 
ochrony powodziowej dla terenów zurbanizowanych i pozostałych, w szczególności 
biorąc pod uwagę fakt wzajemnego oddziaływania prac na tereny o różnym 
przeznaczeniu, niezależnie od miejsca ich prowadzenia. Należy również zauważyć, 
że w rozumieniu art. 16 pkt 43 ustawy Prawo wodne, ilekroć jest mowa o powodzi – 
rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych 
warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody 
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza,  
z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody  
w systemach kanalizacyjnych. Natomiast w świetle art. 16 pkt 69 tej ustawy przez 
wody opadowe lub roztopowe należy rozumieć wody będące skutkiem opadów 
atmosferycznych. W świetle przepisów prawa wodnego, a w szczególności art. 21, 
22, 214 i 215 wody opadowe i roztopowe nie należą do śródlądowych wód 
powierzchniowych, w związku z czym pokrycie przez wodę terenu wywołanego 
przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych nie stanowi powodzi. (…)” 

(akta kontroli str. 447-449) 

W dniu 6 sierpnia 2018 r. RZGW zawarło z Województwem Zachodniopomorskim 
oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie17 porozumienie dotyczące współpracy i wsparcia przy udzielaniu 
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz WFOŚiGW z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych. W myśl zawartego porozumienia, zadaniem pracowników Zarządu Zlewni 
było opiniowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków 
zawierających kosztorysy sporządzone przez spółki wodne, wsparcie merytoryczne 
w istotnych etapach prac utrzymaniowych w terenie, udział w odbiorze końcowym, 

                                                                                                                                       
ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych; rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych 
oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych. 
16 Na terenie Nadzoru Wodnego w Koszalinie wykonano prace o wartości: w 2018 r. – 1 190,1 tys. zł, w 2019 r. – 
1 336,5 tys. zł, w 2020 r. (do 31.03) – 57,2 tys. zł. W okresie objętym kontrolą realizowano m.in. zadania: w 2018 
r.: „Usługa kompleksowa – eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych 
wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie woj. zachodniopomorskiego” (wartość prac 
232,8 tys. zł); „Obsługa eksploatacyjna, naprawy bieżące i konserwacje 119 sztuk przepompowni melioracyjnych 
na terenie woj. zachodniopomorskiego” (487,5 tys. zł); „Awaryjne zabezpieczenie korpusu wału 
przeciwpowodziowego nad j. Jamno, polder Łabusz w km 0+300 – 0+800” (152,3 tys. zł); „Naprawa opaski 
brzegowej j. Jamno” (111,4 tys. zł); w 2019 r.: „Usługa kompleksowa – eksploatacja, obsługa i konserwacja 
urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w 
Szczecinie” (231,9 tys. zł); „Obsługa eksploatacyjna, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie 
woj. Zachodniopomorskiego” (329,5 tys. zł); „Usługa kompleksowa – konserwacja wałów przeciwpowodziowych 
na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie dwukrotnego koszenia oraz naprawy 
szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta” (295,2 tys. zł); „Zabudowa wyrw w rzece Polnicy oraz naprawa 
ubezpieczeń w obrębie progu zlokalizowanego w km 0+330 biegu cieku” (79,6 tys. zł); „Utrzymanie cieków 
naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Koszalinie” – etap I (87,8 tys. zł), etap II (86,7 tys. zł); 
„Naprawa ostrogi na południowym brzegu j. Jamno (48,0 tys. zł); w 2020 r. (I kw.): „Usługa kompleksowa – 
eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków 
naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” (zaangażowane środki finansowe 430,6 tys. zł); 
„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie RZGW w Szczecinie – 
styczeń 2020” (57,2 tys. zł); „Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie 
działania RZGW w Szczecinie” (zaangażowane środki finansowe 592,8 tys. zł). 
17 Dalej WFOŚiGW 
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zgłaszanie opinii lub konsultowanie zagadnień jakie powstają w trakcie realizacji 
prac. 

(akta kontroli str. 277-289) 

W 2018 r. i  2019 r. Zarząd Zlewni po wykonaniu lustracji terenowej, zaopiniował 
pozytywnie wnioski o przyznanie dotacji z budżetu woj. zachodniopomorskiego na 
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dla następujących spółek 
wodnych: Gminnej Spółki Wodnej „Wogra” z siedzibą w Połczynie Zdroju18, Gminnej 
Spółki Wodnej „Mogilica” w Rąbinie19, Spółki Wodnej Świeszyno20 i Spółki Wodnej 
Bobolice21.                                                                            

(akta kontroli str. 477-478) 

W latach 2018-2020 (I kwartał) nie odnotowano na terenie Zarządu Zlewni zdarzeń 
kryzysowych, takich jak: powódź, nawalne opady deszczu wymagających 
bezpośredniego współuczestnictwa Zarządu Zlewni w zapewnieniu ochrony ludności 
i mienia przed powodzią. 

(akta kontroli str. 523) 

Realizowany przez Zarząd Zlewni projekt pn. „Poprawa warunków przepływu wody 
w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym” 
przedstawiono w pkt. 1.1. i 1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 (akta kontroli str. 240-276, 479-480, 869-899) 

1.3. Za wyjątkiem zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków 
przepływu wody w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym” Zarząd Zlewni w badanym okresie nie wykonywał i nie 
współfinansował inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych, nie współpracował z innymi podmiotami (w tym gminami miejskimi) 
lub instytucjami w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji dotyczących 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych 
powiązanych ze sobą pod względem hydrologicznym, hydrograficznym  
i środowiskowym na styku terenów funkcjonowania instytucji. 

(akta kontroli str.  560, 869-899) 

Dyrektor wyjaśniła, że zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów 
zurbanizowanych należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.  
                               (akta kontroli str.  480) 

Zarząd Zlewni, w celu ochrony ludności przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom 
suszy, współpracował z RZGW oraz Zachodniopomorskim Urzędem 
Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie uzyskania dofinansowania  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego22 na 
lata 2014-2020 (działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym) na 
realizację zadania pn. „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie miasta 
Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym” oraz z Urzędem Miasta 
Darłowo w zakresie uzgodnień formalnych związanych z realizacją inwestycji. 

                                                      
18 Zadanie: „GSW Wogra w Połczynie Zdroju – obręb Redło konserwacja urządzeń melioracyjnych 2019 r.”, 
zakres rzeczowy zadania: czyszczenie i naprawa rurociągów drenarskich o długości 965 mb i 5 szt. studni, 
miejsce wykonywania robót: Redło, działki 139,141/1,142/4 obręb Redło , gmina Połczyn Zdrój. 
19 Zadanie: „GSW „Mogilica” w Rąbinie, obręb Stare Ludzicko- konserwacja urządzeń melioracyjnych 2019 r.”, 
zakres rzeczowy zadania: naprawa rurociągów o długości 400 mb i naprawa studni drenarskich szt. 2, miejsce 
wykonywania robót: Stare Ludzicko, działki 60/17, obręb Stare Ludzicko , gmina Rąbino. 
20 Zadanie: „Konserwacja rowów melioracyjnych RC, RC2, RC2/1, RC 2/1A, RC 2/1B, RC2/2, CW15 CJ 19/4, o 
łącznej długości 2 582mb”, miejsce wykonywania prac: Strzekęcino, Niekłonice, Włoki, gm. Świeszyno. 
21 W związku z zadaniem odmulenie rowu melioracyjnego o długości 1520m wraz z usunięciem zakrzaczeń, 
oczyszczenie przewodów drenarskich i przepustów, miejsce wykonywania robót: Nowe Łozice, Chmielno, gm. 
Bobolice. 
22 Dalej: RPO. 
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Inwestycja obejmuje fragmentarycznie swoim zakresem zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zurbanizowanych miasta 
Darłowo. Efektem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będzie wykonanie ww. 
robót, a w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
pochodzących z terenów zurbanizowanych miasta Darłowo będzie wyremontowanie 
wraz z wymianą armatury ujściowych odcinków. 

          (akta kontroli str. 240-276, 479-480, 560, 869-899) 

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 w ustawie Prawo wodne, poprzez: 
opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
udzielanie pozwoleń wodnoprawnych, utrzymywanie publicznych śródlądowych wód 
powierzchniowych. W ramach powyższych działań Zarząd Zlewni współdziałał z 
innymi jednostkami Wód Polskich, w szczególności z RZGW i podległymi Nadzorami 
Wodnymi.  

(akta kontroli str. 535-560) 

1.4. W zakresie współpracy z innymi podmiotami w ramach zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zurbanizowanych, Dyrektor 
Zarządu Zlewni wyjaśniła, że „przy wydawaniu zgód wodnoprawnych współpraca 
dotyczyła głównie udzielania informacji na temat możliwości zrzutu wód opadowych 
do konkretnego urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego), czy parametrów tego 
urządzenia (głębokość, szerokość, przekrój), które można uzyskać we właściwym 
terytorialnie Nadzorze Wodnym lub poprzez samodzielne oględziny okolic 
planowanego odprowadzania wód opadowych.”  

                                                                          (akta kontroli str. 481) 

Pracownicy Zarządu Zlewni od października 2019 r. brali udział w programie pn. 
„Woda Źródło Życia” prowadzonym przez Dział Promocji RZGW Szczecin. Działania 
szkoleniowo – promocyjne wskazujące na potrzebę oszczędzania wody obejmowały 
dwa przedszkola z terenu powiatu koszalińskiego. Zajęcia edukacyjne, przy użyciu 
slajdów, piosenek oraz filmików dotyczycących obiegu wody w przyrodzie  
przeprowadzono w Przedszkolu Gminnym w Sianowie (13.12.2019 r.; dwie grupy), 
Przedszkolu nr 35 w Koszalinie (15.11.2019 r.; jedna grupa).  

(akta kontroli str. 424-430, 524) 

1.5. W okresie od 2018 r. do 2020 r. (31.03.) Dyrektor Zarządu Zlewni nie wydawała 
pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód polegające na 
wykonywaniu na nieruchomości z terenu o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub 
obiektów trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji 
terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości  
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej w granicach administracyjnych miast. 
Do Zarządu Zlewni w ww. okresie nie wpłynęły informacje od innych instytucji  
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. 
Zarząd Zlewni pozyskiwał informacje o nieruchomościach gruntowych, na których 
realizowano lub zrealizowano przedsięwzięcia bez wymaganego pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o których mowa w art. 34 pkt 4 
ustawy Prawo wodne, tylko na podstawie wniosków o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego.                                                                (akta kontroli str. 490, 524) 
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1.6.  Dyrektor Zarządu Zlewni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.03.2020 r. wydał  
74 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.23 Pozwolenia te objęły łączną powierzchnię 941,30 ha. 
Powierzchnia zredukowana wynosiła 554,16 ha.24 Zarząd Zlewni, poza wnioskami  
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ww. usługi wodne, zgodnie z art. 416 
ustawy Prawo wodne dokonywał przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, które zostały 
cofnięte lub minął termin ich obowiązywania. Kontrole te pozwalały uzyskiwać 
informacje o korzystaniu przez kontrolowane podmioty z urządzeń wodnych bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Źródłem informacji dla Zarządu Zlewni 
były również kontrole dokonywane w trakcie przeglądu urządzeń wodnych – cieków 
w obrębie granic administracyjnych miast. W trakcie przeglądów i kontroli Zarząd 
Zlewni nie stwierdził nielegalnego wprowadzania wód opadowych, w tym przelewów 
burzowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

 (akta kontroli str. 491, 863-865) 

Dyrektor wyjaśniła, że „określenie ilości nieruchomości, których dotyczyły 
pozwolenia wodnoprawne jest niemożliwe do określenia, gdyż często w operatach 
wodnoprawnych, zwłaszcza tych na odprowadzanie wód z ulic i podłączonych do 
sieci budynków, nie operuje się ilością nieruchomości ani nie zamieszcza ich 
wykazu, a podane są tylko wielkości zlewni wraz z wartościami dla nich 
charakterystycznymi, niezbędnymi do obliczenia ilości odprowadzanych wód. Jest to 
zrozumiałe, gdyż  często w rozpatrywanej zlewni występuje kilkaset lub nawet kilka 
tysięcy drobnych nieruchomości i nie ma możliwości rzetelnego określenia ich 
liczby”.                                                                                 

 (akta kontroli str. 482-483) 

W badanym okresie nie wnoszono odwołań od wydanych decyzji dotyczących 
pozwoleń wodnoprawnych na ww. usługi wodne.                       

(akta kontroli str. 954) 

Analiza 10 pozwoleń wodnoprawnych25 wydanych na odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych wykazała, że we 
wszystkich 10 badanych decyzjach strony były zawiadamiane pisemnie lub za 
pomocą obwieszczenia. W zawiadomieniach były umieszczane niezbędne 
informacje (obowiązek informacyjny art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy Prawo 
wodne), w tym o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu oraz dane 
kontaktowe do osoby prowadzącej postępowanie. Decyzje zawierały zapisy 
dotyczące wymogu wniesienia opłaty (art. 398), wszystkie badane decyzje wydane 
zostały na czas określony (art. 400 ust. 1-3), spełniały wymogi co do merytorycznej 
zawartości pozwolenia (art. 403 ust 1-3), opłaty zostały pobrane.  
W przypadkach, w których wnioski o wydanie decyzji nie zawierały wszystkich 
wymaganych informacji, Zarząd Zlewni kierował pismo do wnioskodawcy  
o uzupełnienie wniosku. Wszystkie badane sprawy zawierały kompletne wnioski 
zgodnie z art. 407 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w tym w zakresie wymogów co do 
formy i zawartości operatu wodnoprawnego (art. 409 ust. 1 i 6). Nie stwierdzono 

                                                      
23 W 2018 r. – 34 pozwolenia (pow. 348,18 ha), w 2019 r. – 32 (pow. 589,52 ha), w 2020 r. (I kw.) – 8 (3,60 ha). 
24 W 2018 r. – 210,83 ha, w 2019 r. – 340,95 ha, w 2020 r. (I kw.) – 2,38 ha. 
25 SZ.ZUZ.2.421.286.2018.MR;  SZ.ZUZ.2.421.344.2018.EK; SZ. ZUZ.2.421.261.2018.WP; 
SZ.ZUZ.2.421.390.2018.WP; SZ.ZUZ.2.421.159.2019.BB; SZ.ZUZ.2.421.139.2019.EK; 
SZ.ZUZ.2.421.158.2019.MR; SZ.ZUZ.2.421.255.2019.MR; SZ.ZUZ.2.421.38.2019.WP; 
SZ.ZUZ.2.421.3.2020.WP.  
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przypadków zmian decyzji uchylających poprzednie pozwolenia lub zmieniające ich 
zakres. Analiza dokumentacji 10 spraw wykazała, że zawierały one plany, programy, 
decyzje i wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  
Zarząd Zlewni wydał przedmiotowe rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo wodne, postępowania prowadzono zgodnie z wymogami Kpa w zakresie 
terminów załatwiania spraw, zamieszczania w decyzjach wszystkich elementów, 
zachowania zasad pisemności i czynnego udziału stron. 

 (akta kontroli str. 609-720, 954-959) 

1.7. W kontrolowanym okresie Dyrektor Zarządu Zlewni nie wydawał decyzji  
w sprawie kolizji dopuszczenia wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych  
i roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów 
burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej z celami środowiskowymi dla 
wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód. 
Przeprowadzona w Zarządzie Zlewni 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 ustawy 
Prawo wodne decyzji dopuszczającej.                                                   

(akta kontroli str. 483) 

1.8. Zarząd Zlewni w badanym okresie z tytułu odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych do wód naliczył opłaty (stałe i zmienne) na podstawie wydanych 
informacji na łączną kwotę 4 592 954 zł. Łączna kwota uzyskanych wpłat z tytułu 
ww. opłat (stałych i zmiennych z uwzględnieniem złożonych reklamacji) wyniosła 
4 146 064 zł.26 Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat Zarząd Zlewni ustalał na 
podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz danych przekazanych na 
początku 2018 r. przez RZGW na podstawie informacji z prowadzonego katastru 
wodnego oraz wydanych pozwoleń wodnoprawnych. 

(akta kontroli str. 949, 952) 

W poszczególnych latach objętych kontrolą Zarząd Zlewni przekazywał informacje  
o wysokości opłat: 47 podmiotom w 2018 r. – wysokość należnych opłat wyniosła 
1 975 140 zł, 39 w 2019 r. – 2 148 478 zł oraz w I kwartale 2020 r. 23 podmiotom – 
25 450 zł (opłata stała) i 29 – 443 886 zł (opłata zmienna). 
Spośród ww. podmiotów, którym przekazano informacje, 11 nie zgodziło się  
z naliczoną opłatą i wniosło reklamacje, z tego osiem w 2018 r. i trzy w I kwartale 
2020 r. W roku 2018 zostało wniesionych do Zarządu Zlewni 19 reklamacji, 
uwzględniono 10 reklamacji, a na dziewięć, których nie uznano, organ wydał  
w terminie 14 dni decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty za usługi wodne 
(zgodnie w wymogiem art. 273 ust. 4 Prawa wodnego)  

(akta kontroli str. 949, 952-953) 

Zarząd Zlewni wydał w 2018 r. 17 decyzji w sprawie określenia wysokości opłat,  
z tego osiem w wyniku niewniesienia opłat, dziewięć w wyniku nie uznania 
reklamacji. W 2019 r. nie wpłynęły do Zarządu Zlewni reklamacje na ustalenie 
wysokości opłat za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych  
w granicach administracyjnych miast. W 2020 r. do Zarządu Zlewni wpłynęły cztery 
reklamacje na ustalenie wysokości opłaty stałej, w wyniku uznania reklamacji 
zostały wydane cztery decyzje umarzające.                                          

(akta kontroli str. 949, 952-953) 

                                                      
26 Kwota wpływów na 30.04.2020 r. Różnica pomiędzy kwotami wysokość należnych opłat za poszczególne lata, 
a kwotami łącznych wpływów wynika z tego, że  termin płatności dla części wpłat jeszcze nie upłynął. 
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W badanym okresie podmioty wniosły łącznie dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie27 na decyzje Dyrektora, określające wysokość 
opłaty za usługi wodne – wydane w wyniku nieuznania reklamacji:  
- z 24.10.2018 r. na decyzję28 z 13.09.2018 r. określającej opłatę zmienną  

w wysokości 989 zł; WSA wyrokiem z 8.04.2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję. 
Dyrektor Zarządu Zlewni wniósł 2.05.2019 r. skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie29 (do dnia 8.05.2020 r., NSA nie rozpatrzył 
skargi); 

- z 14.01.2019 r. na decyzję30 z 19.12.2018 r. określającej opłatę zmienną  
w wysokości 7 642 zł; WSA wyrokiem z 4.04.2019 r. oddalił skargę i nie uchylił 
decyzji. Strona skarżąca wniosła 5.06.2019 r. skargę kasacyjną do NSA (do dnia 
8.05.2020 r., NSA nie rozpatrzył skargi). 

(akta kontroli str. 803-862, 949-950) 

Łączna kwota wpływów z tytułu opłat w poszczególnych latach objętych kontrolą 
wynosiła: w 2018 r. -  1 975 021 zł i stanowiła 99,9% należnych opłat wynikających  
z informacji i decyzji; w 2019 r. - 2 148 478 zł (100% opłat) i w I kwartale 2020 r. 
22 446 zł (88% opłat według stanu na 30.04.2020 r.- dotyczy opłaty stałej; opłata 
zmienna była w trakcie wystawiania).  
Według stanu na 31.12.2018 r. cztery podmioty zalegały z wniesieniem opłat 
(naliczonych na postawie ośmiu informacji) na łączną kwotę 119 zł. Według stanu 
na 31.12.2019 r. oraz 30.04.2020 r. nie stwierdzono zaległości z opłatami.  

(akta kontroli str. 950, 952-953) 

Nieuregulowane należności w 2018 r. dotyczyły czterech podmiotów, z tego pięć 
opłat do decyzji31 dla jednego podmiotu na łączną kwotę 55 zł oraz po jednej 
decyzji32 dla trzech podmiotów na łączna kwotę 64 zł.   
Za zadania związane z egzekucją należnych opłat (prowadzenie monitoringu 
korespondencyjnego) zgodnie z zarządzeniem nr 24 Prezesa PGW WP  
z 24.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w PGW WP „Instrukcji w sprawie 
windykacji wierzytelności” dla należności Zarząd Zlewni odpowiedzialny był Wydział 
Finansowo – Księgowy RZGW w Szczecinie. Powyższe zarządzenie nr 24 zostało 
zmienione zarządzeniem nr 43/2019 Prezesa PGW WP z 2.09.2019 r. w sprawie 
wprowadzenia procedury dochodzenia, windykacji i egzekucji należności w PGW 
WP. Zgodnie z tym zarządzeniem w przypadku braku zapłaty należności w terminie 
w pierwszym etapie dochodzenia należności podejmowane są wstępne działania 
windykacyjne, które zgodnie z § 5 ust. 10 ww. zarządzenia, prowadzi się do 14 dnia 
od upływu terminu płatności. Działania te prowadzone są przez pracowników 
komórek finansowo-księgowych lub działów opłat i opomiarowania i działów 
współpracy z użytkownikami wód w zarządach zlewni, wydziałów gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa i współpracy z użytkownikami wód w regionalnych 
zarządach gospodarki wodnej RZGW — w danej jednostce organizacyjnej, która 
wystawiła dokument nakładający obowiązek uiszczenia płatności, pracowników 
wydziału windykacji w KZGW w przypadku wystawienia dokumentu nakładającego 
obowiązek uiszczenia płatności w KZGW. Wstępne działania windykacyjne polegają 
na nawiązaniu z dłużnikiem kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub osobistego  
i poinformowanie go o stanie zadłużenia i konsekwencjach wynikających z braku 

                                                      
27 Dalej: WSA.  
28 nr SZ.ZUO.2.470.450.OZ.2018.DK 
29 Dalej: NSA. 
30 nr SZ.ZUO.2.470.1644.OZ.2018.WC. 
31SZ.ZUO.2.470.798.2018.WCh;SZ.ZUO.2.470.799.2018.WCh;SZ.ZUO.2.470.800.2018.WCh; 
SZ.ZUO.2.470.896.2018.MZ; SZ.ZUO.2.470.897.2018.MZ. 
32 SZ.ZUO.2.470.888.2018.MZ; SZ.ZUO.2.470.638.2018.MZ; SZ.ZUO.2.470.795.2018.WCh. 
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jego uregulowania uzyskaniu od dłużnika deklaracji o terminie spłaty jego 
zadłużenia bądź o odmowie spłaty zadłużenia. 
W ośmiu przypadkach opłaty nie zostały wniesione w wysokości i terminie 
określonym w informacjach o wysokości opłat. Dotyczyło to jednego podmiotu,  
dla którego wydano pięć informacji o wysokości opłat oraz trzech podmiotów,  
dla których wydano po jednej informacji o wysokości opłat. 
Pomimo podjęcia ww. działań wstępnych obejmujących cztery podmioty wpłaty nie 
zostały uiszczone, w związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni wydał na podstawie 
odpowiedniego art. 271 lub 272 decyzje określające wymiar opłat. W efekcie 
wydanych decyzji jeden z podmiotów dokonał wpłaty (pięć ww. decyzji) w łącznej 
kwocie 55 zł i wniósł odwołanie od decyzji do Dyrektora RZGW, pozostałe trzy 
należności przekazano do RZGW w celu działań windykacyjnych. Wszystkie opłaty 
zostały uiszczone.  

              (akta kontroli str. 493-494, 776, 950) 

Szczegółowe badania kontrolne przeprowadzono na losowo dobranej próbie pięciu 
decyzji33 ustalających wysokość opłat (stałych i zmiennych) wydanych na podstawie 
art. 271 ust. 1 w związku z nieuiszczeniem naliczonej opłaty w wymaganej 
wysokości i terminie (wszystkie z 2018 r.) oraz trzech spraw z 2018 r.  dotyczących 
decyzji34 wydanych w wyniku nieuznania reklamacji  i dwóch decyzji35 z 2020 r. 
uznających reklamację i umarzających postepowanie. Zarząd Zlewni wydał 
przedmiotowe rozstrzygnięcia zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne (m.in. art. 
14 ust. 2, art. 271 ust.1, art. 272 ust. 5, ust. 10 i ust. 17, art. 273 ust. 5 i art. 273 ust. 
6). Postępowania prowadzono zgodnie z wymogami Kpa w zakresie terminów 
załatwiania spraw, zamieszczania w decyzjach wszystkich elementów, zachowania 
zasad pisemności i czynnego udziału stron. 

 (akta kontroli str. 777-802, 866-867, 925-939, 951) 

Wśród podmiotów, które otrzymały informację ustalającą wysokość opłat z tytułu 
odprowadzania do wód – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 
atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, dla których pozwolenie 
wodnoprawne wydał Dyrektor RZGW: w 2018 r. nie było takich podmiotów, w roku 
2019 były dwa podmioty dla których zostało wydanych pięć pozwoleń 
wodnoprawnych.36 Zarząd Zlewni w 2020 r.  (do 30.04) nie otrzymał pozwoleń 
wodnoprawnych wydanych przez Dyrektora RZGW. 

(akta kontroli str. 951) 

W 2018 r. Zarząd Zlewni nie wystawił informacji ustalających opłatę na podstawie 
pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez Dyrektora RZGW (nie było przypadków 
wymagających naliczenia opłaty). W roku 2019 r. zostały wystawione opłaty dla 
jednego podmiotu (Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.) na łączna kwotę 
23 709 zł.37 W 2020 r. (do 30.04)  zostały wystawione opłaty dla dwóch podmiotów 
na łączną kwotę 7 668 zł (stan na 30.04.2020 r.) Na wystawione opłaty w okresie 
2018-2020 (do 30.04) nie wpłynęły reklamacje, podmioty dokonały zapłaty we 
wskazanych terminach. 

                                                      
33 SZ.ZUO.2.470.800.2018.WCh, SZ.ZUO.2.470.897.2018.MZ, SZ.ZUO.2.470.798.2018.WCh, 
SZ.ZUO.2.470.799.2089.WCh, SZ.ZUO.2.470.638.2018.MZ. 
34 SZ.ZUO.2.470.451.OZ.2018.DK, SZ.ZUO.2.470.741.2018.WCh, SZ.ZUO.2.470.1644.OZ.2018.WC. 
35 SZ.ZUO.2.4700.234.2020.MZ, SZ.ZUO.2.4700.233.2020.MZ. 
36 Dla Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  zostały wydane cztery  pozwolenia wodnoprawne, a dla 
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie jedno pozwolenie wodnoprawne. 
37 W 2019 r. Zachodniopomorski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie nie otrzymał informacji ustalających 
opłatę, ponieważ pozwolenie wodnoprawne zostało wydane 20 grudnia 2019 r.,  a decyzja stała się ostateczna 
24 stycznia 2020 r. 
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W okresie 2018-2020 (I kwartał) nie było podmiotów, wobec których prowadzono 
działania windykacyjne, a podmioty te posiadały pozwolenia wodnoprawne wydane 
przez Dyrektora RZGW na odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych 
ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 
odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast. 
Dla wszystkich podmiotów, dla których Dyrektor RZGW wydał pozwolenia, Dyrektor 
Zarządu Zlewni naliczył opłaty, które dotyczyły okresu obowiązywania pozwoleń.                                                                                        

(akta kontroli str. 951) 

1.9. Zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy Prawo wodne  Zarząd Zlewni prowadził 
ewidencję zawierającą informacje, o których mowa w art. 302 ust. 1 ww. ustawy. 
Ewidencja prowadzona była m.in. w systemie informatycznym pn. „System 
Informacyjny Gospodarowania Wodami” (SIGW) oraz w formie arkusza 
kalkulacyjnego (MS Excel)38.                                               

(akta kontroli str. 561-563) 

Badane kontrolne losowo wybranych 20 wydanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych (art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne) z danymi wykazanymi  
w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej (MS Excel)39 wykazało ich 
zgodność.40                                                                                 

(akta kontroli str. 525) 

                                                      
38

 Ewidencja zawierała informacje o: ilości wód odprowadzanych do wód; zawierała kolumny: kod (GIS), 

informacje o użytkowniku, rodzaj zrzutu wg wskazanych kategorii, odbiornik, dane dotyczące pozwolenia 
wodnoprawnego/zintegrowanego, ilość odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych (m3)  
w podziale na kwartały roku, uwagi; 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 kolumny: dane podmiotu, 
określenie nieruchomości, której zagospodarowanie doprowadziło do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, 
pozwolenie wodnoprawne (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.). 
39 W szczególności dotyczyło danych: podmiotu, określenie nieruchomości, której zagospodarowanie 
doprowadziło do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pozwolenie wodnoprawne (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. 
40 Nr.: SZ.ZUZ.2.421.92.2018.MR z 12.06.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.351.2018.WP z 16.10.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.352.2018.WP z 16.10.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.353.2018.WP z 16.10.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.354.2018.WP z 16.10.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.355.2018.WP z 16.10.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.356.2018.WP z 16.10.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.358.2018.WP z 16.10.2018 r. 
SZ.ZUZ.2.421.390.2018.WP z 26.11.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.391.2018.WP z 26.11.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.392.2018.WP z 26.11.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.402.2018.WP z 26.11.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.453.2018.WP z 10.12.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.103.2018.EK z 26.06.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.203.2018.MR z 30.07.2018 r. SZ.ZUZ.2.421.286.2018.MR z 24.08.2018 r. 
SZ.ZUZ.2.421.312.2018.WP z 27.09.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.200.2018.WP z 17.07.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.201.2018.EK z 19.07.2018 r.; IK.III.RK.6210-62/07, SZ.ZUZ.2.421.327.2018.WP.  z 18.01.2018 r. 
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1.10. Zarząd Zlewni w badanym okresie nie wydawał decyzji na podstawie art. 34 
pkt. 4 ustawy Prawo wodne, dotyczących nieruchomości położonych na terenach 
zurbanizowanych, w związku z tym nie przekazywał danych w tym zakresie gminom. 

                                                     (akta kontroli str. 490) 

Dyrektor Zarządu Zlewni wyjaśniła, że gminy przekazują wpływy z tytułu opłat za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej bezpośrednio na konto bankowe PGW 
Wody Polskie umieszczone również na stronie www.wody.gov.pl (bez informowania 
o tym fakcie Zarządu Zlewni w Koszalinie). Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy Prawo 
wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowią 
w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. 

(akta kontroli str. 488) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość: 
W kontrolowanym okresie 10 na 10 objętych badaniem decyzji dotyczących 
pozwoleń wodnoprawnych na usługę, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa 
wodnego, zostało podpisanych przez osobę nieposiadającą właściwego 
upoważnienia Dyrektora Zarządu Zlewni, wydanego na podstawie art. 268a Kpa, co 
było niezgodne z art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo wodne, 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. 

Dariusz Tkacz - zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni podpisał sześć na 10 objętych 
szczegółową 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.41 Pozostałe cztery z 10 pozwoleń 
wodnoprawnych objętych badaniem kontrolnym NIK zostały podpisane „Z up. 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Zastępca Dyrektora Dariusz Tkacz”.42 

(akta kontroli str. 609-720) 

Od 1 czerwca 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (29.05.2020 r.) 
stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Zlewni zajmował Dariusz Tkacz, który w tym 
okresie dysponował: 
- pełnomocnictwami substytucyjnymi z 1 czerwca 2018 r., 17 maja 2019 r., 17 marca 

2020 r. i  8 maja 2020 r. udzielonymi przez dyrektora lub p.o. dyrektora RZGW na 
podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Wód Polskich.43 
Pełnomocnictwa substytucyjne uprawniały do działania w imieniu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i dokonywania wszelkich czynności 
prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Zarządu Zlewni,  
reprezentowania Skarbu Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 
258 ust. 1, 5 oraz 7 i 8 ustawy Prawo wodne z obszaru działania Zarządu Zlewni;  

                                                      
41 SZ.ZUZ.2.421.286.2018.MR z 24.08.2018 r.;  SZ.ZUZ.2.421.344.2018.EK z 5.10.2018 r.; 

SZ.ZUZ.2.421.261.2018.WP z 3.09.2018 r.; SZ.ZUZ.2.421.390.2018.WP z 26.11.2018 r.; 
SZ.ZUZ.2.421.158.2019.MR z 18.07.2019 r.; SZ.ZUZ.2.421.38.2019.WP z 7.03.2019 r.;  

42 SZ.ZUZ.2.421.159.2019.BB z 24.07.2019 r. SZ.ZUZ.2.421.139.2019.EK z 30.07.2019 r. 
SZ.ZUZ.2.421.255.2019.MR z 26.08.2019 r. SZ.ZUZ.2.421.3.2020.WP. z 6.02.2020 r. 

43 SZ.ROO.012.143.2018.MG z 1.06.2018 r., SZ.ROP.012.006.2019.PD z 17.05.2019 r., 
SZ.ROO.0120.36.2020.TM z 17.03.2020 r., SZ.ROO.0120.44.2020.TM z 8.05.2020 r. 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

http://www.wody.gov.pl/
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- pełnomocnictwem z 7 czerwca 2018 r.,  udzielonym przez Prezesa Wód Polskich, 
uprawniającym do działania w imieniu Wód Polskich i reprezentowania Wód 
Polskich na zewnątrz przy wykonywaniu zadań określonych w art. 334 pkt 2 i 3  
w związku z art. 335 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne na obszarze działania Zarządu 
Zlewni w zakresie niezbędnym do ustalania wysokości opłaty za usługi wodne44; 

- pełnomocnictwami z 1 czerwca 2018 r., 17 maja 2019 r. i  17 marca 2020 r. 
udzielonymi przez dyrektora lub p.o. dyrektora RZGW na podstawie 
pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Wód Polskich45. Pełnomocnictwa 
uprawniały do działania w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie i reprezentowania go na zewnątrz przy wykonywaniu zadań określonych w 
art. 240 ust. 4 ustawy Prawo wodne dla Zarządu Zlewni oraz innych czynności 
prawnych i faktycznych niezbędnych do realizowania gospodarki wodnej na 
obszarze działania Zarządu Zlewni; 

- pełnomocnictwem z 9 kwietnia 2019 r. udzielonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
na podstawie pełnomocnictwa p.o. Dyrektora RZGW do działania w imieniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i reprezentowania go na 
zewnątrz przy wykonywaniu zadań określonych w art. 240 ust. 4 ustawy Prawo 
wodne dla Zarządu Zlewni oraz innych czynności prawnych i faktycznych 
niezbędnych do realizowania gospodarki wodnej, na obszarze działania Zarządu 
Zlewni46; 

- pełnomocnictwem substytucyjnym z 9 kwietnia 2019 r. udzielonym przez Dyrektora 
Zarządu Zlewni na podstawie pełnomocnictwa p.o. Dyrektora RZGW do działania 
w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i dokonywania 
wszelkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania 
Zarządu Zlewni,  reprezentowania Skarbu Państwa w stosunku do mienia,  
o którym mowa w art. 258 ust. 1, 5 oraz 7 i 8 ustawy Prawo wodne z obszaru 
działania Zarządu Zlewni47. 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Zarządu Zlewni jako organ administracji nie 
upoważnił na podstawie art. 268a Kpa Zastępcy Dyrektora (ani żadnego innego 
pracownika) do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie,  
a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, 
zaświadczeń. 

                                       (akta kontroli str. 964-973, 983-985) 

Zgodnie z przepisami: 
a) art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo wodne, 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 ustawy Prawo wodne, 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 

                                                      
44 KUK.012.1.57.2018mk z 7.06.2018 r. 
45 SZ.ROO.012.142.2018.MG z 1.06.2018 r., SZ.ROP.012.006.1.2019.PD z 17.05.2019 r., 

SZ.ROO.0120.35.2020.TM z 17.03.2020 r. 
46 SZ.ROO.012.28.2019.MM z 9.04.2019 r. 
47 SZ.ZOO.2.012.27.2019.MM z 9.04.2019 r. 
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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. 

 
Dariusz Tkacz – zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni wyjaśnił48: „Od momentu 
powołania na stanowisko, tj. 1.06.2018 r. do dnia konstrukcji niniejszego stanowiska 
posługuję się pełnomocnictwem substytucyjnym, mocującym mnie do wykonywania 
wszystkich zadań określonych dyspozycją art. 240 ust. 4 ustawy Prawo wodne,  
a w tym związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych. 
Zgodnie z treścią art. 241 ust. 1-6 ustawy Prawo Wodne 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 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. W tym brzmieniu przepis ten 
stanowi odstępstwo od ogólnej zasady określonej w treści art. 268a Kpa. 
Interpretacja powyższa ma zastosowanie w praktyce do wszystkich Zarządów 
Zlewni podległych Dyrektorowi RZGW w Szczecinie. Dyrektorzy jak i Zastępcy 
uprawnieni byli do podejmowania działań m.in. w roli organu administracji publicznej 
poprzez stosowane pełnomocnictwa substytucyjne wydanych na podstawie 
pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa PGW Wody Polskie. 
Podkreślić należy, iż w orzecznictwie utrwalił się 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). 
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się również, że zarówno z art. 
107 §1 jak i z 268a kpa nie wynika wprost obowiązek zamieszczania w decyzji przy 
podpisie klauzuli upoważnienia do działania w imieniu organu. Zamieszczanie takiej 
klauzuli ma znaczenie informacyjne. Jej brak nie stanowi naruszenia prawa ani tym 
bardziej nie stanowi naruszenia przepisów o właściwości, lecz jedynie zmusza organ 
administracji publicznej do ustalenia istnienia pisemnego umocowania do działania 
w imieniu organu (por. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r. I OSK 2336/17,  
B. Adamiak, Glosa do wyroku SN z 11.10.1996 r., IIII RN 8/96, OSP 1997, Nr 10, poz. 
190). 
W niniejszej sprawie badane przez NIK decyzje były podpisywane przez z-ce 
dyrektora mającego pisemne umocowanie do działania w imieniu organu zgodnie  

                                                      
48 Pismo znak SZ.ZDZ.4.091.22.2020.DT z 28.05.2020 r. 



 

17 
 

z dyspozycją art. 240 ust. 4 i 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne. Fakt iż badane 
decyzje były podpisywane „z up. Dyr.”  lub zamiennie „zastępca dyr.” nie ma 
większego znaczenia z punktu widzenia przepisów prawa materialnego  
i procesowego albowiem zastępca dyr. działał na podstawie pełnomocnictwa  
w imieniu i z upoważnienia organu – Dyrektora Zarządu Zlewni. Zakres umocowania 
leżącego u podstaw wydawanych decyzji obejmował reprezentowanie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy wykonywaniu zadań określonych w art. 
240 ust. 4 ustawy Prawo Wodne, czyli prowadzenie postępowań, wydawania 
decyzji, zgód wodnoprawnych itp. Taki też pogląd utrwalony jest w orzecznictwie 
administracyjnym. 
Jednocześnie, regulamin organizacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (Zarządzenie nr 80/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r.) w § 4 ust. 5 stwierdza wyraźnie, 
iż Prezes może upoważnić pracowników Wód Polskich i inne osoby, do załatwiania 
w jego imieniu określonych spraw w ustalonym terminie. Ponadto § 62 ust. 1 tegoż 
regulaminu stanowi, iż zarządem zlewni kieruje dyrektor zarządu przy pomocy 
zastępcy dyrektora, do których zadań należą te określone we wspomnianym art. 240 
ust. 4 ustawy. Ponadto informuję, iż na podstawie udzielonych mi pełnomocnictw 
występowałem w postępowaniach administracyjnych w organach wyższej instancji 
oraz przed Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i w żadnej z tych 
spraw moje umocowanie nie było kwestionowane. Podobnie brzmiące 
pełnomocnictwa posiada Dyrektor Zarządu Zlewni i również one nie były 
podważane, w tym przy postępowaniach przed sądami administracyjnymi.” 

(akta kontroli str. 962-963) 

Przepisy ustawy Prawo wodne nie wyłączają zastosowania art. 268a Kpa,  
a jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia upoważnienia administracyjnego 
do załatwiania spraw w imieniu dyrektora zarządu zlewni jest tenże dyrektor zarządu 
zlewni. Również z pełnomocnictw substytucyjnych udzielonych zastępcy dyrektora 
Zarządu Zlewni nie wynika, aby zawierały one upoważnienie do załatwiania spraw 
administracyjnych w imieniu właściwego organu. 

W zakresie właściwości przypisanej dyrektorowi Zarządu Zlewni, upoważnienia 
takiego nie mógł udzielić na podstawie art. 241 ust. 6 ustawy Prawo wodne 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 ustawy Prawo wodne, bez 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 w latach 2018-2020 nie planował realizacji zadań związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Zarząd rzetelnie prowadził 
ewidencje dotyczącą danych z zakresu wód opadowych i roztopowych. Dyrektor 
terminowo 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 
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reklamacji dotyczących wysokości tych opłat i wydawania decyzji określających 
wysokość tych opłat. 
Kontrola wykazała jednak, że 10 wydanych decyzji objętych badaniem zostało 
podpisanych przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni bez stosownego 
upoważnienia wymaganego art. 268a Kpa. 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 Kpa, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. 

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

2.1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym49 zadania związane  
z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi przypisano do: Działu Opłat  
i Opomiarowania, Działu Zgód Wodnoprawnych (w zakresie wybranych zagadnień 
przypisanych do Pionu Usług Wodnych), Działu Utrzymania i Samodzielnego 
Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpowodziowej (w zakresie zagadnień przypisanych 
do Pionu Ochrony przed Powodzią i Suszą), Działu Zarządzania Środowiskiem  
w zakresie zagadnień wskazanych do Pionu Zarządzania Środowiskiem Wodnym. 

(akta kontroli str. 5, 52, 126, 532) 

W zakresach czynności pracowników Zarządu Zlewni50 wskazano 
zindywidualizowane zadania, bez wyszczególnienia zadań związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Zadania te realizowane były 
przez pracowników w ramach czynności realizowanych w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych, tj. wydawania pozwoleń wodnoprawnych, ustalania 
opłat za usługi wodne.                                                  

(akta kontroli str. 200-228, 534)      

2.2. Osoby realizujące zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych posiadały niezbędne kwalifikacje zapewniających prawidłową 
realizację obowiązków. Osoby te posiadały wykształcenie z zakresu: budownictwa, 
ochrony środowiska, a w przypadku zadań związanych z prowadzeniem 
postępowań i wydawaniem decyzji, także w zakresie prawa i administracji. 

(akta kontroli str. 517-518, 534) 

Osoby realizujące zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych uczestniczyły w szkoleniach zapewniających prawidłową realizację 
obowiązków. Zarząd Zlewni, zgodnie ze standardami 2 i 16 kontroli zarządczej51 
zadbał, aby osoby zarządzające oraz pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności  
i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone 
zadania, a także zapewnił im w odpowiedniej formie i czasie właściwe oraz rzetelne 
informacje potrzebne do realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem wód 

                                                      
49 Regulamin organizacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nadany zarządzeniem  
Nr 80/2019 z 31 grudnia 2019 r. Uprzednio obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem 
Nr 1/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2 stycznia 2018 r. oraz 
zarządzeniem Nr 5/2019 z 26 marca 2019 r. 
50 Badaniem kontrolnym NIK objęto losowo wybrane zakresy czynności dziewięciu pracowników Zarządu Zlewni, 
tj.: starszych specjalistów i starszych inspektorów z Działu Zgód Wodnoprawnych, referenta, starszego 
referenta, inspektora, specjalistę z Działu Opłat oraz Kierownika Działu Opłat.  
51 Określonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 
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opadowych i roztopowych, poprzez m.in. udział w stosownych szkoleniach52.  
                                                                                    (akta kontroli str. 518-520, 534) 
2.3. W badanym okresie działalność Zarządu Zlewni związana z gospodarowaniem 
wodami opadowymi i roztopowymi nie była poddawana kontrolom przez KZGW ani 
przez RZGW.                                                                      

 (akta kontroli str. 498, 534) 

2.4. Zarządowi Zlewni nie powierzono szczególnych obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi 
na terenach zurbanizowanych. Zarząd Zlewni w badanym okresie przekazywał do 
RZGW raporty w wyznaczonych terminach obejmujące w części zagadnienia wód 
opadowych i roztopowych: 

 Dział Zgód Wodnoprawnych - comiesięczne raporty z wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych. W przekazywanych raportach wykazał rzetelnie wszystkie 
pozwolenia wodnoprawne, w tym pozwolenia dotyczące odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. 

  Dział Opłat i Opomiarowania:  
- comiesięczne raporty o stanie realizacji opłaty stałej i zmiennej.  

W przekazywanych raportach zawarte były opłaty z tytułu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy 
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;   

- comiesięczne raporty z planowanych i zrealizowanych przychodów z tytułu opłat za 
usługi wodne. W przekazywanych raportach zawarte były opłaty z tytułu 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 
atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych 
miast. Raporty wysyłane były do RZGW;  

- w listopadzie 2019 r. - raport za rok 2018 dotyczący  wielkości zrzutu ścieków do 
opracowania bilansu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza 
Bałtyckiego. W  raporcie zawarte były dane o wielkości zrzutów w m3 (w podziale 
na kwartały) zawierające ścieki komunalne, bytowe, przemysłowe, inne zrzuty  
z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych oraz odprowadzane do wód 
wody opadowe i roztopowe.  

Sprawozdania Zarząd Zlewni przekazywał do RZGW, który wysyłał informacje 
zbiorczą do KZGW. Zarząd Zlewni z KZGW otrzymywał informacje zwrotne  
o wydajności pracy Zarządu Zlewni w stosunku do innych jednostek PGW WP. 

(akta kontroli str. 764-775) 

2.5. Zarząd Zlewni zgodnie z zarządzeniem53 Prezesa PGW WP dotyczącego 
Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków i petycji  
w PGW WP, wprowadził od 1 sierpnia 2019 r. rejestr skarg wniosków i petycji. 

                                                      
52 W tym m.in. szkolenia: „Nowe Prawo Wodne – czyli co oznaczają dla nas nadchodzące zmiany”  
(1.06.2017 r.); „Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem ustawy Prawo wodne oraz ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (12-13.12.2019 r.); szkolenie dot. 
systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód (program pn. 
ZIZU, listopad 2018 r.); szkolenie dot. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami” (ISOK) – projekt mający na celu utworzenie systemu poprawiającego osłonę gospodarki, 
środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią (21.02.2020 
r.); „Podsumowanie procesu ustalania opłaty stałej za usługi wodne oraz przedstawienie sposobu obliczania 
opłaty zmiennej” (16.04.2018 r.); „Ustalanie opłaty zmiennej”  (27.06.2018 r.); szkolenia dotyczące windykacji  
i egzekucji należności (29.07.2019 r.) oraz z naliczania odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za usługi 
wodne (17.12.2019 r.); szkolenia z prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Szkoleniami 
objęto wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych. 
53 nr. 35/2019 
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Wszystkie skargi były przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z ww. procedurą. 
Zbiorcze wykazy skarg i wniosków przekazywane były do RZGW. Do Zarządu 
Zlewni w badanym okresie nie wpłynęły skargi dotyczące zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych. 

                                                  (akta kontroli str. 721-763) 

2.6. Zarząd Zlewni prowadził kontrole gospodarowania wodami na potrzeby 
naliczenia opłaty zmiennej (kontrole w trybie korespondencyjnym54). Wykonywanie 
ww. kontroli od II kwartału 2018 r. zostało zlecone zarządom zlewni55. W I kwartale 
2018 r. kontrole były prowadzone przez Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami 
RZGW. Do Zarządu Zlewni zostały przekazane kserokopie dokumentów w celu 
ustalenia opłat zmiennych za usługi wodne. Od IV kwartału 2018 r. zgodnie z art. 
552 ust. 2a i 2b ustawy Prawo wodne podmioty zostały zobowiązane do składania 
oświadczeń w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na 
koniec każdego kwartału.  
W 2018 r. za okres II i III kwartału przeprowadzono odpowiednio: 236 kontroli 
gospodarowania wodami (w tym 40 dotyczyło odprowadzenia do wód - wód 
opadowych lub roztopowych) i 234 kontrole (w tym 38 dotyczyło odprowadzenia do 
wód - wód opadowych lub roztopowych). Łącznie w 2018 r. Zarząd Zlewni 
przeprowadził 78 kontroli odprowadzania do wód – wód opadowych lub 
roztopowych. Kontrolami objęto: 13  gmin56 (26 kontroli po dwie w każdej gminie), 50 
przedsiębiorstw (26 w II kwartale i 24 w III kwartale) oraz dwie kontrole jednej osoby 
prywatnej. Wszystkie ww. kontrole były kontrolami korespondencyjnymi. 
Przesłankami do podjęcia kontroli ww. sprawach była analiza posiadanej 
dokumentacji dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych. 
Kontrole w II i III kw. 2018 r. miały na celu uzyskanie od podmiotów informacji  
o ilości pobieranych wód podziemnych, wód powierzchniowych, odprowadzanych 
ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzenia do wód – wód opadowych  
i roztopowych. Informacje uzyskane od podmiotów były podstawą do sporządzenia 
informacji o wysokości opłat zmiennych za usługi wodne.   
W 2019 r. Zarząd Zlewni przeprowadził za okres I, II, III  kwartału osiem kontroli 
gospodarowania wodami, w tym jedna dotyczyła odprowadzania do wód - wód 
opadowych lub roztopowych. Były to kontrole korespondencyjne. 

 (akta kontroli str. 500-516) 

Analiza 10 spraw dotyczących kontroli odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych do wód i urządzeń wodnych wykazała, że wszystkie dotyczyły 
przestrzegania przez podmioty warunków ustalonych w decyzjach wydanych na 
podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych w zakresie 
odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 
atmosferycznych w granicach administracyjnych miast. Kontrole miały na celu 
ustalenie ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 500-516, 863-865) 

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

                                                      
54 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. 
55 Pismo RZGW nr SZ.RUK.450.4.2018.RCh z 22 czerwca 2018 r. 
56 Gminy: Barwice, Bobolice, Gościno, Karlino, Miastko, Miasto Darłowo, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, 
Miasto Sławno, Mielno, Połczyn Zdrój, Sianów, Miasto Białogard,   

Ustalone 

nieprawidłowości 
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W latach 2018-2020 (30.04) w Zarządzie Zlewni dokonano określenia i podziału 
zadań oraz powierzenia obowiązków poszczególnym pracownikom realizującym 
zadania związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi. 
Prawidłowo prowadzono nadzór i kontrolę nad realizacją zadań związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Zarząd Zlewni w badanym 
okresie 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. 
 

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. 

Podjęcie działań w celu zapewnienia wydawania decyzji należących do właściwości 
Dyrektora Zarządu Zlewni określonych w ustawie Prawo wodne 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, dnia    17      lipca 2020 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Szczecinie 
Kontroler Dyrektor 

 
 
 

 

Artur Matejko 
specjalista kontroli państwowej 
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