
 
 

 
 

 
 
LSZ.410.005.04.2020  
 
 

Piotr Krzystek 
Prezydent Miasta Szczecin  
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin  

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P20/073 – Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Szczecin 

 

Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin, od 27.11.2006 r.  

 

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

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

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

 

Lata 2018-2020 (do dnia zakończenia kontroli) z uwzględnieniem zdarzeń, które 
wystąpiły w okresie wcześniejszym, jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

 

 Sylwia Księżopolska, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LSZ/652020 z 23.03.2020 r. 

 Adam Milczarek, Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LSZ/71/2020 z 8.04.2020 r.  

(akta kontroli str.1-11) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Gmina Miasto Szczecin skutecznie realizowała zadania związane  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Posiadała pełne rozeznanie 
w zakresie istniejącej infrastruktury związanej z gospodarowaniem wód opadowych. 
Wody opadowe z terenu miasta w większej części były odprowadzane kanalizacją 
deszczową odseparowaną od sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast część wód 
opadowych była odprowadzana kanalizacją ogólnospławną.  

W ramach realizowanych przez Gminę inwestycji obejmujących zagospodarowanie 
terenów przestrzeni publicznej stosowano rozwiązania sprzyjające zwiększeniu 
retencji, opóźnianiu odpływu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych. 

Gmina nie skorzystała z możliwości ustalenia i wprowadzenia opłat za 
wykorzystywanie miejskiej infrastruktury do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z nieruchomości nienależących do Gminy. 

Gmina rzetelnie wywiązała się z obowiązku ustalenia podmiotów zobowiązanych do 
ponoszenia opłaty za zmniejszoną retencję oraz odprowadzania części tych opłat na 
rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie3. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 35 przypadków nieokreślenia w formie 
decyzji administracyjnych wysokości opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji 
przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemach kanalizacji otwartej lub 
zamkniętej4 w przypadku podmiotów, które nie dokonały tej opłaty w terminie 14 dni, 
od otrzymania informacji o jej wysokości. Niepodejmowania działań windykacyjnych  
i egzekucyjnych wobec podmiotu, który nie wniósł opłaty za zmniejszoną retencję 
określoną sześcioma decyzjami administracyjnymi. Wobec jednego podmiotu 
nieprawidłowo określono wysokość opłat za zmniejszoną retencję za 2018 r. 

W kontrolowanym okresie środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych były wydatkowane 
oszczędnie i wydajnie. Zadania inwestycyjne były rzetelnie przygotowane. 
Zapewniono wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano niezbędne 
uzgodnienia, a przed przystąpieniem do robót uzyskano wymagane pozwolenia. 
Wyboru wykonawców dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych5 w trybie przetargu nieograniczonego. W umowach  
z wykonawcami właściwie zabezpieczono interesy Gminy oraz zapewniono nad nimi 
rzetelny nadzór. Zadania inwestycyjne były realizowane terminowo. Osiągnięto 
założone efekty rzeczowe a zlecone prace rozliczono zgodnie z warunkami umów.  

Urząd był należycie przygotowany do realizacji zadania dotyczącego 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Przypisano odpowiednie zadania 
komórkom organizacyjnym Urzędu oraz wyznaczono obowiązki pracownikom na 
poszczególnych stanowiskach. Gmina, poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o.6, zapewniła odpowiednie zaplecze techniczne w celu należytego 
utrzymania infrastruktury służącej odprowadzaniu i zagospodarowaniu wód 
opadowych i roztopowych oraz sieci kanalizacji deszczowej. Stosowane 
mechanizmy nadzoru i kontroli zapewniały prawidłową realizację zadań. Prezydent 
Miasta terminowo wywiązał się z obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji 
działań wyszczególnionych w planach gospodarowania wodami na obszarach 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dalej: PGW Wody Polskie. 
4 Dalej: opłata za zmniejszenie retencji.  
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: Prawo zamówień publicznych. 
6 Dalej: ZWIK.  
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dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym za 2018 r. Sprawozdanie za 
2019 r. pomimo upływu ustawowego terminu7, do zakończenia czynności 
kontrolnych nie zostało złożone.  

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

1.1. Gmina Miasto Szczecin8 do 31.03.2020 r. dysponowała następującą 
infrastrukturą służącą do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych: 
- według stanu na 01.01.2017 r.: 314,900 km sieci kanalizacji deszczowej,  
38 separatorów, jeden zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, dwa zbiorniki 
retencyjne kanalizacji ogólnospławnej;  
- według stanu na 31.12.2017 r.: 314,987 km, 38 separatorów, jeden zbiornik 
retencyjny kanalizacji deszczowej, dwa zbiorniki retencyjne kanalizacji 
ogólnospławnej;  
- według stanu na 31.12.2018 r., 31.12.2019 r. oraz 31.03.2020 r.: 315,257 km 
sieci kanalizacji deszczowej, 38 separatorów, jeden zbiornik retencyjny kanalizacji 
deszczowej, dwa zbiorniki retencyjne kanalizacji ogólnospławnej. 
Na terenie Miasta Szczecin odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w latach 
2017 – 2020 (31.03.) odbywało się również siecią kanalizacji ogólnospławnej na 
długości 231 km.  

 (akta kontroli str. 186) 

Według stanu na 31.03.2020 r. sieć kanalizacji deszczowej obsługiwała około 64% 
powierzchni miasta9.  

(akta kontroli str. 187-206, 248)  

W Programie ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020,  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-202410, w analizie SWOT wykazano 
problemy związane z koniecznością opracowania polityki w zakresie 
gospodarowania wodami opadowymi oraz udrażniania i właściwego projektowania 
kanalizacji deszczowej/burzowej. W związku z powyższym miał zostać stworzony 
program gospodarki deszczowej (modernizacja systemu odprowadzania wód 
deszczowych na terenie miasta).  

(akta kontroli str. 249-324)  

Miasto Szczecin samodzielnie zarządzało infrastrukturą kanalizacji odprowadzającej 
wody opadowe i roztopowe. W latach 2018-2020 ZWIK, na podstawie zawartych 
umów11 z Miastem Szczecin, realizował czynności związane z utrzymaniem sieci 
deszczowej i studni publicznych, w tym konserwację i bieżącą naprawę kanalizacji 
deszczowej, eksploatacje pomp i studni ulicznych.  

Ponadto w 2018 r. ZWIK był odpowiedzialny za wydawanie warunków ogólnych  
i technicznych przyłączeń do sieci deszczowej oraz uzgadnianie projektów 
budowlano-wykonawczych sieci deszczowych.  

(akta kontroli str. 325-343) 

Gmina posiadała pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych do wód i gruntu. Na terenie Miasta Szczecin zlokalizowane były  
64 punkty zrzutu wód opadowych i roztopowych do wód, które były objęte powyżej 
wskazanymi pozwoleniami.  

                                                      
7 Tj. 28.02.2020 r.  
8 Dalej: Miasto Szczecin lub Gmina.   
9 Miasto Szczecin nie dysponowało danymi w zakresie procentowego objęcia kanalizacją deszczową miasta, przedłożono 
natomiast mapę ze Szczecińskiego Systemu Informacji Kartograficznej z zaznaczonymi przewodami kanalizacji deszczowej 
znajdującej się na terenie Miasta Szczecin, na podstawie której kontroler szacunkowo określił ww. procentowe objęcie.  
10 Stanowiącej załącznik  nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecin z 19.12.2017 r. nr XXXVI/1067/17.   
11 Nr WGKiOŚ nr 76/2018 z 12.03.2018 r., WGKiOŚ nr 85/2019 z 27.02.2019 r. oraz WGK 41/2020 z 03.03.2020 r.  
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(akta kontroli str. odp. 344-347,402) 

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód wyniosły 1 882,7 tys. 
zł za 2018 r. i 3 576,6 tys. zł za 2019 r. Opłata za I kw. 2020 r. na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych12 nie została naliczona.  

(akta kontroli str. odp. 357) 

1.2. Gmina opracowała i uchwaliła Program ochrony środowiska miasta Szczecin 
na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-202413. 
W dokumencie tym zostały określone m.in. cele, kierunki interwencji14 oraz zadania 
w zakresie gospodarowania wodami, w tym jako jedno z zadań zaplanowano 
budowę kanalizacji deszczowej, modernizację kanalizacji w celu wydzielenia 
kanalizacji deszczowej, budowę osadników i separatorów wód opadowych  
i roztopowych na wylotach sieci deszczowej do odbiorników. W dokumencie nie 
wskazano wartości docelowych, jakie mają być osiągnięte w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.  

(akta kontroli: 249-301,324) 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Anetta Kieszkowska15 wyjaśniła: Jako Cel II 
przyjęto ochronę przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą oraz wśród 
zidentyfikowanych zadań do realizacji tego celu znalazło się m.in.: utworzenie 
programu gospodarki deszczowej. Z monitoringu realizacji przedmiotowego 
Programu ochrony środowiska wynika, iż program gospodarki deszczowej nie został 
utworzony. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska miasta Szczecin 
został przedstawiony Radzie Miasta Szczecin na sesji w dniu 10 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 302-324) 

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin 
Aleksandra Ciszewska16 wyjaśniła: Miasto Szczecin Planuje utworzyć Program 
Gospodarki Deszczowej do końca 2021 r. uwzględniając perspektywę Programu 
Ochrony Środowiska. Jednocześnie wskazuję, że Gmina wypracowała już 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. Zaprojektowanie, zbudowanie 
i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wodami opadowymi na terenie 
Miasta Szczecin. Wybór wykonawcy został odłożony w czasie w związku ze stanem 
epidemiologicznym.  

(akta kontroli str. 191-194, 245-247) 

Na terenie Miasta Szczecin w latach 2015-2020 (do 20.04.2020 r.) nie występowały 
powodzie. Występowały podtopienia wynikające z opadów atmosferycznych. 
Dyrektor Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności17 wyjaśnił,  
iż podtopienia: (…) nigdy nie miały charakteru i przebiegu, który kwalifikowałby je, 
jako sytuację kryzysową (…). Rejonem, w którym występują najbardziej uciążliwe 
dla mieszkańców problemy związane z opadami deszczu jest obszar Wyspy 
Puckiej. Obszar ten zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego był obszarem 
szczególnego zagrożenia powodziowego, jak i zagrożenia podtopieniami 
związanymi z intensywnymi opadami deszczu. W zakresie innych obszarów,  
na których występowały podtopienia Dyrektor WZKOL wyjaśnił: Ponieważ z reguły 
są to podtopienia krótkotrwałe nie o wszystkich wiemy. Z powodu ich krótkotrwałości 

                                                      
12 Tj. na 10.06.2020 r. 
13 Dokument ten stanowi załącznik do uchwały nr XXXVI/1067/17 Rady Miasta Szczecin z 19.12.2017 r. 
14 Wskazany dokument stanowi jedyny, w którym zdiagnozowano potrzeby i możliwości związane z zagospodarowaniem wód. 
Kwestie te nie były przedmiotem szerszej analizy w innych dokumentach, które odnosiły się wybiórczo do konkretnych 
inwestycji. W dokumencie tym określono ogólne cele działań, tj. poprawa zdolności retencyjnej wód opadowych, renowacja 
zbiorników retencyjnych i cieków, odbudowa rowów melioracyjnych, budowa kanalizacji deszczowej, osadników, separatorów 
wód opadowych i roztopowych, a ich uszczegółowieniem miał być program gospodarki deszczowej. 
15 Dalej: Dyrektor WOŚ.  
16 Zastępca Dyrektora WGK. 
17 Dalej: Dyrektor WZKOL. 
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trudno jest też określić precyzyjne ich zasięg. Nie dysponujemy narzędziami,  
które mogłyby w sposób wystarczająco szybki określić ich powierzchnię. 

  (akta kontroli str. 428-432) 

W latach 2015-2020 (do 10.04.2020 r.) Komenda Miejskiej Straży Pożarnej  
w Szczecinie18 przeprowadziła osiem interwencji dotyczących podtopień i powodzi. 
Trzy zdarzenia wystąpiły na terenie nieobjętym mapą zagrożenia powodziowego,  
a pięć na terenach wskazanych, jako zagrożonych powodzią. Trzy z tych zdarzeń 
były związane z opadami atmosferycznymi, a pięć z przyborem wód.  

(akta kontroli str. 409-427,432) 

W latach 2018 – 2020 (I kw.) nie wpłynęły do Urzędu Miasta Szczecin skargi ani 
wnioski związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.  

(akta kontroli str. 407-408) 

W okresie objętym kontrolą19 wystąpiło łącznie 349 awarii kanalizacji deszczowej,  
w tym w 2018 r. - 143, w 2019 r. - 138 i w 2020 r. - 68. W powyższym okresie 
systematycznie dokonywano czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej.  
Stan infrastruktury, z wyłączeniem zjawisk ekstremalnych w czasie nawalnych 
deszczów, zapewniał prawidłowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.  
W ramach utrzymania w prawidłowym stanie technicznym sieci kanalizacji 
deszczowej wykonywane były doraźne prace remontowe oraz przeglądy 
szczegółowe sieci i uzbrojenia kanalizacji deszczowej. 

(akta kontroli str. 359-399) 

1.3.  Porównanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych 
w 2017 r. na podstawie art. 290 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska20 (w brzmieniu obowiązującym do 23 sierpnia 2017 r.) z opłatą 
za usługi wodne za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych do wód 
ponoszoną na podstawie art. 270 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne21 w latach 2018 i 2019, wykazało jej wzrost z 354,6 tys. zł za 2017 r. do 
1 882,7 tys. zł za 2018 r. i 3 576,6 tys. zł za 2019 r. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Paweł Adamczyk22 wyjaśnił,  
iż wprowadzenie ww. opłaty: (…) ma znaczny wpływ na wzrost kosztów działalności 
Miasta, a także ich jednostek, które ze względu na zarządzanie siecią służącą do 
odprowadzania wód opadowych również takie koszty ponoszą.  

(akta kontroli str. 357-358) 

Wprowadzenie w 2018 r. opłaty za odprowadzenie wód opadowych do wód nie 
miało wpływu na wzrost cen za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy23. 

(akta kontroli str. 735-737) 

1.4. Urząd Miasta Szczecin nie prowadził działań w zakresie promowania 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych przez właścicieli nieruchomości  
w postaci programów dofinansowujących.  
Dyrektor WGK wyjaśnił: ZWIK jako przedsiębiorstwo jedynie eksploatujące 
kanalizację deszczową na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, nie może finansować 
kampanii promocyjnych związanych z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych z pieniędzy pochodzących z taryf za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków. Informacje jak ważne jest oszczędzanie wody i retencja wód deszczowych 

                                                      
18 Informacja uzyskania w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK.  
19 2018 – 2020 (I kw.). 
20 Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm. 
21 Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.; dalej: ustawa Prawo wodne. 
22 Dalej: Dyrektor WGK.  
23 Od 1.05.2015 do 26.06.2020 r., tj. zakończenia czynności kontrolnych, stawka za odprowadzenie 1m3 ścieków wynosiła  
6,75 zł brutto.  
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ZWIK przekazuje ustnie grupom młodzieży, w szczególności studentom licznie 
odwiedzających ich obiekty. Gmina Miasto Szczecin podejmuje temat związany  
z zagospodarowaniem wód opadowych w ramach edukacji ekologicznej dzieci  
i młodzieży chociażby na terenie Ekoportów np. zlokalizowanym przy ul. Taczaka. 
Wskazany obiekt posiada ścieżkę edukacyjną elementem, której jest pole pt. „Woda 
deszczowa” (…). W związku z sytuacją hydrologiczną Polski, a także Szczecina 
Gmina nie zleca koszenia traw w okresie największych deficytów w gospodarce 
wodnej aglomeracji, koszenie terenów zieleni ograniczono do niezbędnego 
minimum (…). Prezydent Miasta niejednokrotnie apelował do mieszkańców  
o racjonalne gospodarowanie wodą oraz podejmowanie prób jej retencjonowania  
w przydomowych ogródkach. Jednocześnie wskazuję, że w budżecie Miasta od roku 
2018 pojawiła się nowa pozycja wydatkowa czyli opłata wodna, którą Gmina  
w kwocie ok. 3 mln zł. odprowadza do Wód Polskich. Opłata pojawiła się na skutek 
nowelizacji ustawy Prawo wodne. Tym samym środki, które mogłyby być 
wydatkowane na działania promocyjne przeznaczane są na wskazaną opłatę. 

 (akta kontroli str. 191-194 240, 357) 

W ramach prowadzonych w mieście inwestycji nie projektowano pasów roślinności 
buforowej. W celu zwiększenia retencji, opóźnianiu odpływów wody zastosowano 
lokalne obniżenie trawników w stosunku do chodników oraz wykonywano betonowe 
kraty trawnikowe, jako utwardzenie nawierzchni z zastosowaniem materiałów 
przepuszczalnych. 

(akta kontroli str. 433) 

1.5. W Urzędzie Miasta Szczecin właściwym do rozpatrywania spraw dotyczących 
zmian kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód 
opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich lub odprowadzania wód na grunty sąsiednie był WOŚ. W latach 
2018-2020 prowadzono pięć postępowań administracyjnych w powyższym zakresie, 
w ramach których wydano trzy decyzje nakazujące wykonanie urządzeń 
zapobiegającym szkodom, z czego jedna decyzja została wykonana przez 
zobowiązanego, jedna uchylona i jedna utrzymana w mocy przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Szczecinie24. Na dzień zakończenia czynności 
kontrolnych, tj. 26.06.2020 r. dwa postępowania były procedowane.  

(akta kontroli str. 352-356) 

1.6. Urząd nie posiadał informacji w zakresie sposobu zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych z prywatnych posesji na terenie Gminy. Dyrektor WGK 
wyjaśnił: z informacji uzyskanych od jednostki Gminy, tj. Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.25 w Szczecinie, wynika, iż ZWiK Sp. z o.o. nie posiada umów 
na odprowadzenie wód deszczowych z prywatnych posesji, w związku, z czym nie 
pobiera z tego tytułu opłat i nie dysponuje danymi dot. ilości ani wielkości posesji 
podłączonych do systemu sieci kanalizacji deszczowej.  

Zastępca Dyrektora WGK wyjaśniła: nie ma obowiązku wprowadzania opłat  
za wykorzystanie miejskiej infrastruktury do odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z nieruchomości nienależących do Gminy. 

(akta kontroli str. 348-350) 

Na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji Gmina poniosła 
następujące wydatki: 
- w 2017 r. łącznie 682 134,63 zł, w tym 293 538,43 zł na bieżące utrzymanie 
sieci, 103 106,35 zł na konserwację sieci i 285 489,85 zł na remonty;. 

                                                      
24 Dalej: SKO. Rozstrzygnięcie przez SKO nastąpiło 27.02.2020 r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i 
zawieszenie biegu terminów, nie były podejmowane żadne działania przez Urząd. 
25 Dalej: ZWiK Sp. z o.o.  
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- w 2018 r. - 659 685,23 zł, w tym 311 213,84 zł na utrzymanie, 124 131,74  zł na 
konserwację i 224 339,65 zł na remonty; 
- w 2019 r. - 715 420,99 zł, w tym 342 740,93 zł na utrzymanie, 123 349,33  zł na 
konserwację, 249 330,73 zł na remonty; 
- w 2020 r. (I kw.) - 237 314,59 zł, w tym 107 574,53 zł na utrzymanie,  
30 089,16  zł na konserwację, 99 650,90 zł na remonty. 
Przedstawione powyżej wydatki poniesiono w całości z budżetu Gminy. 

(akta kontroli str. 350) 

1.7. W zakresie działań podjętych w związku z wprowadzeniem art. 269 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo wodne opłaty za zmniejszoną retencję26 Dyrektor WOŚ wyjaśniła: 
(…) WOŚ podjął współprace z Wydziałem Informatyki w celu stworzenia bazy 
danych. Podczas tej współpracy zostały wyodrębnione podmioty spełniające 
następujące kryteria: nieruchomości znajdujące się w jednej księdze wieczystej, 
powierzchnia powyżej 3 500 m2, informacja o własności, czy jest to teren należący 
do kościoła lub innych związków wyznaniowych oraz rodzaj klaso-użytku.  
Na podstawie zebranych i przefiltrowanych wielokrotnie danych z Wydziału 
Informatyki, WOŚ sprawdzał każdą nieruchomość osobno pod katem wielkości 
zabudowy, czy posiada ona system odprowadzania wód opadowych i jaki, jak też 
czy system ten jest przyłączony do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.  
Na podstawie tak zebranych danych zostały wysłane pisma informacyjne  
do wyselekcjonowanych podmiotów wraz z przygotowanymi oświadczeniami  
do wypełnienia i odesłania do UM Szczecin. Informacje zwrotne zebrane  
od podmiotów zostały ponownie przeanalizowane przez pracowników WOŚ.  
Dla podmiotów spełniających kryteria, sporządzone zostały informacje o wysokości 
opłaty za zmniejszenie retencji. 

(akta kontroli str. 434-439) 

Zgodnie z art. 272 ust. 10 ustawy Prawo wodne okres rozliczeniowy ww. opłaty 
obejmuje jeden kwartał, mając na uwadze, iż ww. ustawa weszła w życie 1 stycznia 
2018 r., pierwsze informacje o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej powinny być przekazane do podmiotów zobowiązanych po zakończeniu 
każdego kwartału, tj. po 31 marca 2018 r. 

W 2018 r. do 35 podmiotów (dot. 47 nieruchomości) wysłano informację o wysokości 
opłaty za zmniejszoną retencję. Informacje27 były przekazywane przez Urząd Miasta 
Szczecin od listopada 2018 r. W 2019 r. informację o wysokości opłaty  
za zmniejszoną retencję wysłano do 34 podmiotów (dot. 46 nieruchomości), 
a w 2020 r. (I kw.) do 33 podmiotów (dot. 45 nieruchomości). Informacje w latach 
2019 – 2020 (I kw.) były wysyłane po zakończeniu każdego kwartału.  

 (akta kontroli str. 354-355, 450-452) 

Dyrektor WOŚ wyjaśniła, iż opóźnienia wynikały z faktu, że: pojawił się szereg 
wątpliwości interpretacyjnych, np.: kto będzie podlegał opłacie, czy dotyczy 
nieruchomości zabudowanych również przed wejściem w życie nowych przepisów, 
co oznaczają poszczególne pojęcia w definicji opłaty, jak wytypować nieruchomości 
podlegające opłacie. Dlatego w 2018 r. prowadzono korespondencję z PGW Wody 
Polskie Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  
z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wskazując 
jednocześnie problem stworzenia bazy obiektów podlegających takiej opłacie oraz 
zebrania danych pozwalających na prawidłowe naliczenie opłaty, w postaci 
informacji, co do zastosowanych urządzeń do retencjonowania wody i ich 
pojemności. PGW Wody Polskie KZGW pod koniec kwietnia 2018 r. opublikowały na 

                                                      
26 Dalej: opłata za zmniejszenie retencji.  
27 Tj. za I, II, III kwartał 2018 r.  
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swej stronie wytyczne, co do zasad określania opłaty, dedykowane samorządom. 
Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, zaczęto tworzyć bazę nieruchomości 
podlegających opłacie na terenie Gminy Miasto Szczecin, dopiero po jej stworzeniu  
i wprowadzeniu obowiązkowych oświadczeń począwszy od  III kwartału 2018 r. 
zaczęto określać i naliczać pierwsze opłaty. (…) Po wstępnej selekcji nieruchomości 
ze spisu działek, wysłano pisma z oświadczeniami do wypełnienia, do 298 
podmiotów w 2018 r. i do 19 podmiotów w 2019 r. Zwrotne odpowiedzi uzyskano  
od 242 podmiotów (w tym od podmiotów niepodlegających opłacie i podlegających 
jej). Nieruchomości będące własnością Gminy Miasto Szczecin weryfikowano 
osobno. W przypadku nieruchomości drogowych informacje uzyskano z ZDiTM,  
na ich podstawie naliczono opłatę dla 7 nieruchomości drogowych. 

W zakresie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej wskazano, iż: (…) w odpowiedziach  
na pisma i w wytycznych organ ten informował, że dane do określania 
przedmiotowej opłaty należy uzyskiwać we własnym zakresie poprzez wszelkie 
dostępne źródła, np. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia 
podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji  
o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, dokumentów składanych w celu 
dokonania odbioru budowy, a także na zasadzie dobrowolności od podmiotów 
podlegających obowiązkowi ponoszenia opłaty. 

(akta kontroli str. 446-448) 

Analiza 2028 spraw wykazała, iż Gmina wysyłała podmiotom zobowiązanym  
do poniesienia opłaty za zmniejszoną retencję informację dotyczącą wszystkich 
zakończonych kwartałów począwszy od I kwartału 2018 r. do I kwartału 2020 r.  
Z 168 wysłanych informacji o opłacie o zmniejszonej retencji w 164 sprawach 
poprawnie obliczono wysokość opłaty, natomiast w czterech29 przypadkach opłata 
pomimo ustalenia prawidłowo powierzchni wyłączonej biologicznie czynnej  
i prawidłowej stawki do wyliczenia opłaty została błędnie wyliczona opłata za 
zmniejszoną retencję, co zostało opisane w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.   

(akta kontroli str.450-452, 456-475) 

Od 2018 r. do Urzędu wpłynęło 1530 reklamacji na informację o wysokości opłaty za 
zmniejszoną retencję. W siedmiu przypadkach uznano reklamację i przesłano nową 
informacji. W sześciu31 przypadkach nie uznano reklamacji i wydano decyzję 
określającą wysokość opłaty za usługi wodne. Reklamacje rozpatrywane były  
w określonym w ustawie Prawo wodne terminie 14 dni, a decyzje były wydawane 
bez zbędnej zwłoki i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego32. W przypadku pięciu decyzji złożono skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do zakończenia czynności kontrolnych  
(tj. do 23.06.2020 r.) rozpatrzono trzy skargi, w każdym przypadku je oddalając.  

(akta kontroli str.450-452, 476-568) 

W zakresie terminowości uiszczania opłat ustalono, że w 122 przypadkach opłata 
została wniesiona w terminie 14 dni od otrzymania informacji, w 35 przypadkach 
opóźnienia we wniesieniu opłaty wynosiły od 15 do 94 dni. W dziewięciu 

                                                      
28 Dobranych losowo z całego okresu objętego kontrolą. Przy czym jako jedną sprawę rozumiano wszystkie informacje w 
zakresie opłaty dotyczące jednej nieruchomości w okresie od 2018 r. do 2020 r. (I kw.). 
29 Dotyczących jednego pomiotu i jednej nieruchomości za okres I, II, III i IV kwartału 2018 r.  
30 11 dotyczących opłat za zmniejszenie retencji naliczonych za 2018 r., cztery za 2019 r.  
31 Dotyczących jednego podmiotu i nieruchomości.  
32 Dz. U. 2020 r. poz. 256, ze zm.; dalej: Kpa. 
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przypadkach opłata nie została wniesiona w ogóle33, w czterech przypadkach nie 
upłynął termin na wniesienie opłaty. 

W zakresie 35 spraw, w których wystąpiły opóźnienia w uiszczeniu opłaty WOŚ po 
upływie terminu na jej wniesienie34 nie podejmował działań na podstawie  
art. 272 ust. 24 ustawy Prawo wodne, w celu określenia wysokości opłaty w drodze 
decyzji administracyjnej, a w przypadku jej dalszego nieuiszczenia wszczęcia 
egzekucji administracyjnej w celu przymusowego ściągnięcia ww. należności, co 
zostało opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str.450-452) 

Dziewięć przypadków nieuiszczenia opłaty za zmniejszoną retencję dotyczyło 
jednego podmiotu. Podmiot ten każdorazowo składał reklamację od przesłanej 
informacji, a WOŚ w skutek jej nieuznania wydawał decyzję określającą wysokość 
opłaty35. Do zakończenia czynności kontrolnych (tj. do 23.06.2020 r.) wydanych 
zostało łącznie sześć decyzji ustalających wysokość opłaty za zmniejszoną retencję, 
z których pięć zostało zaskarżonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie36. Ponadto w stosunku do dwóch informacji o opłacie za zmniejszoną 
retencję nie zakończono postępowań administracyjnych, a w jednym przypadku na 
dzień zakończenia czynności kontrolnych nie upłynął termin na wniesienie 
reklamacji. Do dnia zakończenia kontroli WSA zakończył trzy postępowania,  
w których wszystkie skargi oddalił. Urząd Miasta pomimo upływu 14 dniowego 
terminu na wniesienie opłaty za zmniejszoną retencję, która została określona 
decyzją administracyjną, nie podejmował czynności windykacyjnych należności,  
co zostało opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str.450-452, 476-568) 

Urząd Miasta Szczecin systematycznie i terminowo37 przekazywał PGW Wody 
Polskie 90%38 środków uzyskanych tytułem opłaty za zmniejszoną retencję.  
W 2018 r. z 15 558,87 zł wpłaconych środków przekazano 14 002,98 zł, w 2019 r.  
z 255 011,10 zł przekazano 229 510,00 zł., natomiast w 2020 r. z 48 083,78 zł 
przekazano 43 276,00 zł. Pozostałe 10% stanowiło dochód Gminy, który wyniósł:  
w 2018 r. 1 585,89 zł, w 2019 r. 25 441,10 zł, w 2020 r. 4 807,78 zł.  

(akta kontroli str. 449) 

Celem realizacji zadań związanych z ustaleniem opłaty za zmniejszoną retencję  
w WOŚ przydzielono dwóch pracowników oraz dodatkowo na okres pół roku jedną 
osobę zatrudnioną na umowę zlecenie. Osobno obsługę księgową prowadził 
Wydział Księgowości, w tym przyjmowanie wpłat, przekazywanie wpływów do PGW 
Wody Polskie i windykację. Średniomiesięczne koszty osobowe obsługi tego 
zadania (75% całych kosztów osobowych) dla pracowników etatowych WOŚ 
wynosiły 4 568,69 zł/osobę oraz dodatkowo koszty umowy zlecenia wynoszące 
3300 zł przez okres sześciu miesięcy na przełomie 2018/2019. 
Łączne koszty osobowe w kontrolowanym okresie wynosiły 246 709,26 zł, natomiast 
dochód Gminy z pobranych opłat wyniósł łącznie 31 834,77 zł.   

(akta kontroli str. 446-448) 

                                                      
33 Wszystkie takie przypadki dotyczyły jednego podmiotu, wobec którego w wyniku reklamacji prowadzone były postępowania 
administracyjne.  
34 Tj. 14 dni od dnia odbioru informacji przez podmiot zobowiązany.  
35 Art. 273 ust. 6 ustawy Prawo wodne.  
36 Dalej: WSA. 
37 Tj. do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin.  
38 Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W 35 przypadkach Prezydent nie określił wysokości opłat39 za zmniejszoną 
retencję w formie decyzji, pomimo obowiązku wynikającego z art. 272 ust. 24 
ustawy Prawo wodne, który stanowi, że jeżeli podmiot zaniecha wniesienia opłaty  
w terminie określonym w informacji o wysokości opłat, Prezydent określa wymiar tej 
opłaty w drodze decyzji. Dyrektor WOŚ wyjaśniła, że: Naliczając opłatę  
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej podejmowano działania „miękkie”, 
takie jak rozmowy telefoniczne czy maile, w stosunku do podmiotów, które nie 
wniosły opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania na 
terenie nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów 
budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej 
retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub 
zamkniętej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Wszystkie podmioty  
po podjętych działaniach miękkich uiściły opłatę. Mając na uwadze stwierdzone  
w trakcie trwającej kontroli NIK nieprawidłowości w ww. zakresie od teraz, w celu 
realizacji przepisów art. 272 ust. 22-24 ustawy Prawo wodne(…), w przypadku, gdy 
zobowiązany podmiot nie wniesie przedmiotowej opłaty w terminie 14 dni od dnia,  
w którym doręczono mu informację, będą wszczynane postępowania 
administracyjne kończące się określeniem wysokości opłaty w drodze decyzji.  

(akta kontroli str. 440-443) 

2. Niepodejmowaniu działań windykacyjnych i egzekucyjnych w dziewięciu 
przypadkach wobec podmiotu, który pomimo określenia wysokości opłat40 za 
zmniejszoną retencję w drodze decyzji nie uiścił jej na rachunek bankowy Gminy 
Szczecin.   

Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin wyjaśniła: 
Spółka (…) z siedzibą w Opolu po otrzymaniu orzeczenia sądu pierwszej instancji 
dot. decyzji za I i II kwartał 2018 roku skorzystała z możliwości złożenia skargi 
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnej. Skarga kasacyjna jest na etapie 
rozpatrywania i nie zapadało jeszcze rozstrzygnięcie w tej sprawie. Skargi na 
decyzje za III i IV kwartał 2018 roku oraz I i II kwartał 2019 roku są na etapie 
rozpatrywania przez sąd pierwszej instancji i tu również nie zapadło jeszcze 
rozstrzygnięcie. Wszczynając egzekucję administracyjną tytuły wykonawcze ze 
względu na właściwość miejscową spółki winny być przekazane do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Opolu. W momencie wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego powstałyby koszty egzekucyjne, które w przypadku rozstrzygnięcia 
skargi kasacyjnej złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skarg 
złożonych do sądu pierwszej instancji na korzyść zobowiązanego, pokrywa  
w całości wierzyciel. Z uwagi na pięcioletni okres przedawnienia przy dochodzeniu 
roszczeń z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej podjęto 
decyzje o wstrzymaniu działań windykacyjnych do czasu rozpatrzenia skargi. 

(akta kontroli str. 403-404, 450-452, 476-568)  

Zgodnie z art. 272 ust. 26 ustawy Prawo wodne zaskarżenie decyzji określającej 
wysokość opłat, nie wstrzymuje jej wykonania. Tym samym, już po wydaniu decyzji  
i upływie określonego w niej 14 dniowego terminu na jej uiszczenie, po stronie 
Gminy powstaje uprawnienie do zainicjowania postępowania windykacyjnego  
i egzekucyjnego.  

                                                      
39 Na łączną kwotę 40 962,78 zł.  
40 Na łączną kwotę: 6 066,27 zł  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

12 

 Nieprawidłowego wyliczenia wysokości opłat za zmniejszoną retencję dla 3.
jednego podmiotu za okres I, II, III i IV kwartału 2018 r. poprzez jej zawyżenie 
każdorazowo o kwotę 629,37 zł.  

Dyrektor WOŚ wyjaśniła, że: Rok 2018 był pierwszym, w którym opłata za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej została naliczana. Przed naliczeniem 
opłat podjęto szereg działań, opisanych w piśmie z dnia 3 czerwca 2020 r., znak: 
WOŚr-S.1710.1.2020.AK, aby stworzyć bazę podmiotów podlegających opłacie za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, co spowodowało, że pierwsze opłaty były 
naliczane pod koniec roku 2018 oraz na początku 2019. Zaistniały błąd pojawił się  
w opłatach naliczanych za pierwsze cztery kwartały 2018 roku, kiedy opłaty były 
naliczane jednocześnie i po raz pierwszy dla wszystkich podmiotów podlegających 
tej opłacie. Opłata dla podmiotu (…)  za I, II, oraz III kwartał 2018 r. została 
naliczona 31.01.2019 r., natomiast za IV kwartał 2018 r. była naliczona  
13.02.2019 r. Powstały błąd, jest omyłką rachunkową, wynikającą ze złego 
przeliczenia danych. Opłaty w kolejnych kwartałach były naliczane prawidłowo. 
Równocześnie informuję, że w celu zapobieżenia tego typu błędom w przyszłości 
stosowana będzie tzw. metodę „dwóch par oczu”, czyli pracownicy naliczający 
przedmiotowe opłaty sprawdzają sobie nawzajem prawidłowość ich wyliczenia. 

(akta kontroli str. 440-443, 450-452, 456-475) 

Miasto Szczecin skutecznie realizowało zadania związane z zagospodarowaniem 
wód opadowych i roztopowych. Posiadało pełne rozeznanie w zakresie istniejącej 
infrastruktury związanej z gospodarowaniem wód opadowych. Wody opadowe  
w większej części były odprowadzane z terenu miasta kanalizacją deszczową 
odseparowaną od sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast część wód opadowych była 
odprowadzana kanalizacją ogólnospławną.  
W ramach realizowanych przez Gminę inwestycji obejmujących zagospodarowanie 
terenów przestrzeni publicznej stosowano rozwiązania sprzyjające zwiększeniu 
retencji, opóźnianiu odpływu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych. 
W okresie objętym kontrolą Gmina nie skorzystała z możliwości ustalenia  
i wprowadzenia opłat za wykorzystywanie miejskiej infrastruktury do odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych z nieruchomości nienależących do Gminy. 
Gmina rzetelnie wywiązała się z obowiązku ustalenia podmiotów zobowiązanych do 
ponoszenia opłaty za zmniejszoną retencję, należną Wodom Polskim część opłaty 
przekazywała bez zbędnej zwłoki.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieokreślania w 35 przypadkach w drodze 
decyzji administracyjnych wysokość opłaty za zmniejszoną retencję, w przypadku 
braku jej nieuiszczenia przez podmiot zobowiązany w terminie 14 dni od otrzymaniu 
informacji o jej wysokości. Niepodejmowania działań windykacyjnych  
i egzekucyjnych wobec podmiotu, który nie wniósł opłaty za zmniejszoną retencję 
określoną sześcioma decyzjami administracyjnymi. Wobec jednego podmiotu 
nieprawidłowo określono wysokość opłat za zmniejszoną retencję za I, II, III i IV 
kwartał 2018 r. 

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

2.1. W ramach gospodarki deszczowej w latach 2018 – 202041 przewidziano do 
realizacje 27 inwestycji, m.in. z zakresu budowy kanalizacji deszczowej, budowy 
przepompowni wód oraz prac interwencyjnych. Zrealizowano 23, z czego 
wybudowano m.in. 667 mb kanalizacji deszczowej, 17 studni kanalizacyjnych, dwie 

                                                      
41 Stan na dzień 25.06.2020 r.  
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przepompownie, 41,27 rurociągu tłocznego oraz 19 wypustów drogowych. Według 
stanu na 25.06.2020 r. w trakcie realizacji były cztery inwestycje obejmujące  
ok. 74 mb kanalizacji deszczowej oraz 28,5 mb kanału deszczowego.  
Nie stwierdzono rezygnacji z realizacji którejkolwiek z inwestycji. Łącznie na ww. 
inwestycje w badanym okresie wydatkowano 10 875 tys. zł. 

(akta kontroli str. 569-647) 

W latach 2018 – 2020 (do 25.06.2020 r.) w ramach robót uzupełniających przy 
realizowanych inwestycjach miejskich związanych głownie z rozwojem infrastruktury 
drogowej zrealizowano łącznie 21 inwestycji, w ramach których wykonywano prace 
związane z kanalizacją deszczową, w tym m.in. 31 km kanalizacji deszczowej,  
409 studni kanalizacyjnych, 816 wypustów drogowych, 324 mb drenażu, siedem 
osadników. W ramach powyższych inwestycji wydatki poniesione na kanalizację 
deszczową wyniosły łącznie 26 556,87 tys. zł.  

 (akta kontroli: 648-649) 

Miasto Szczecin nie aplikowało o środki pochodzące z budżetu UE na zadania 
inwestycyjne, przedmiotem których byłyby wody opadowe i roztopowe.  
Zastępca Dyrektora WGK wyjaśniła: W ramach poszczególnych programów zapisy 
obowiązujących regulaminów konkursów, w których możliwe jest aplikowanie  
o środki zewnętrzne nakładają szereg wymogów, które trzeba spełnić na etapie 
składania dokumentacji aplikacyjnej np. posiadanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, decyzje środowiskowe, wprowadzanie 
konkretnych rozwiązań projektowych generujących dodatkowe koszty, 
przekroczenia określonych norm powietrza, liczebność miasta i szereg innych.  
W każdym naborze kryteria ustalane są indywidualnie. Brak spełnienia 
poszczególnych kryteriów naboru wyklucza możliwość ubiegania się  
o dofinansowanie. Obowiązujące w danym naborze kryteria są bardzo często 
problematyczne i jednocześnie trudne do spełnienia na etapie planowania zadań 
inwestycyjnych. Również harmonogramy naborów ujmujące planowane konkursy  
w danym roku nie pokrywają się z terminowością zadań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji przez dysponentów w danym roku budżetowym  
lub informacje o planowanych naborach pojawiają się ze zbyt małym 
wyprzedzeniem czasowym, co również warunkuje zgłaszanie inwestycji w celu 
aplikowania o środki. 

(akta kontroli str. 187-194, 650) 

2.2. Badaniem szczegółowym objęto dwa zakończone zadania inwestycyjne42 
dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz odprowadzania 
ich nadmiaru siecią kanalizacji deszczowej: 

- „Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód 
deszczowych przy ul. Przestrzennej oraz w granicach działek w rejonie Lotniska 
Szczecin Dąbie”43 zakończone w 2020 r. (zadanie nr 1)44. 

- „Przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód 
deszczowych zasilaną z wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz wymianą instalacji 
drenażowej na części działki 127/2 obr. 2141 w Szczecinie”45 zakończone w 2019 r. 
(zadanie nr 2)46. 

                                                      
42 Łączna wartość umów na wykonanie prac 5 717 217,92 zł. 
43 W uchwale budżetowej przedmiotowa inwestycja znajduje się pn. Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na 
terenie przepompowni wód deszczowych przy ul. Przestrzennej oraz w granicach działek w rejonie Lotniska Szczecin Dąbie. 
44 Inwestycja obejmowała m.in. remont 50 mb. rurociągu, wykonanie: 1615 mb. opasek z kiszek faszynowych, jednej studni 
drenażowej.  
45 W uchwale budżetowej przedmiotowa inwestycja znajduje się pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na 
terenie ROD „Nad Bukową” 
46 Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie 99,8 mb. kanalizacji deszczowej, 41,27 mb. rurociągu tłocznego, czterech studni 
kanalizacyjnych i jednej przepompowni wód drenażowych wraz z szafą sterowniczą i ogrodzeniem.  
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Konieczność konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód 
deszczowych w ramach zadania nr 1 zgodnie z projektem wykonawczym,  
była spowodowana dużą degradacją urządzeń wodnych (zamulenie zbiornika, 
przepustu, rowów i kolektora) oraz wynikającego z tego wyłączenia pomp  
w pompowni powodowały, że przedmiotowe urządzenia nie spełniały swojej funkcji 
doprowadzając do nadmiernego uwilgotnienia terenu lotniska, uniemożliwiając w ten 
sposób odwodnienie terenu w sposób grawitacyjny. Brak prawidłowego odwodnienia 
trawiastych pasów startowych stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
lądujących i startujących samolotów. Zastępca Dyrektora WGK wyjaśniła,  
iż w wyniku inwestycji: Udało się jednocześnie rozwiązać problem podtopień 
występujących w tym rejonie (…). 

(akta kontroli: 348-349, 658-663, 733-734) 

Zadanie nr 2 przyjęto do realizacji w wyniku zgłaszanych od 2017 r. przez zarząd 
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Bukową” licznych podtopień 
spowodowanych wodami opadowymi. Zgłaszający w pismach wskazywał, 
iż instalacja odwodniająca była niesprawna, a próby naprawy tych urządzeń nie 
przynosiły zamierzonych skutków. 

(akta kontroli str.733-734) 

Dla zadania nr 1 i 2 przed przystąpieniem do realizacji inwestycji47 przygotowano 
dokumentację projektową. Ponadto w zakresie zadania nr 2 Gmina wystąpiła  
i uzyskała od ZWiK w dniu 13.04.2018 r. warunki techniczne przyłączenia urządzeń 
do kanalizacji, a następnie 29.10.2018 r. Gminie wydano decyzję o pozwoleniu na 
budowę. Zadanie nr 1 nie wymagało zgłoszenia ani wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę, zakres prac obejmował jedynie działania konserwacyjne.  

(akta kontroli str. 191-194, 658-663,667-678 733-734) 

Wykonawców zadania nr 1 i 2 wybrano na postawie przeprowadzonych przez 
Miasto Szczecin postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie 
przetargów nieograniczonych. Na ich podstawie wybrano najkorzystniejsze oferty,  
tj. na kwotę 5 301 195,94 zł48 oraz 251 535,00 zł49.  

(akta kontroli str. 733-734) 

Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego50,  
w obydwu realizowanych zadaniach inwestycyjnych zapewniono nadzór inwestorski. 

(akta kontroli str: 733-734)  

2.3. Roboty budowlane w zadaniu nr 2 rozpoczęto po uprawomocnieniu się 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie prac w zadaniu nr 1 nie wymagało 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia. 

(akta kontroli str. 733-734) 

2.4. Osoby pełniące nadzór inwestorski posiadały wymagane uprawnienia 
budowlane. Dokonywali oni odbiorów częściowych robót51, w tym prac ulegających 
zakryciu, a ich wykonanie zostało potwierdzone wpisami w dziennikach budowy.  
Nie stwierdzono przypadków uzasadniających podjęcie wobec wykonawcy działań 
dyscyplinujących.  

(akta kontroli str. 733-734) 

                                                      
47 Kolejno rozpoczęcie prac nastąpiło 02.09.2019 r., 07.06.2019 r. 
48 Zadanie nr 1. 
49 Zadanie nr 2. 
50 Dz. U. Nr 138, poz. 1554. 
51 Każdorazowo potwierdzonych protokołem odbioru częściowego prac.  
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2.5. Obydwa zadania inwestycyjne objęte badaniem zostały zrealizowane  
i odebrane zgodnie z określonymi w umowach terminami i zakresem rzeczowym, tj:  

- zadanie nr 1, zgodnie z terminem przewidzianym w aneksie do umowy, miało 
zostać zrealizowane do 28.02.2020 r.52 Wykonawca 7.02.2020 r. zakończył prace,  
a 14.02.2020 r. dokonano odbioru robót.  

- zadanie nr 2, zgodnie z terminem przewidzianym w aneksie do umowy, miało 
zostać zrealizowane do 30.12.2019 r53. Wykonawca 23.12.2019 r. zakończył roboty 
budowlane, a 27.12.2019 r. dokonano odbioru prac.  

(akta kontroli str. 651-678,733-734) 

2.6. Rozliczenia z wykonawcami obydwu zadań dokonano zgodnie  
z postanowieniami zawartych umów, tj. na podstawie protokołów odbioru, 
prawidłowo wystawionych faktur oraz terminowo dokonanych zapłat za wykonane 
roboty.  

(akta kontroli str. 733-734) 

Bezpośrednio po wykonaniu i odebraniu ww. robót wykonane instalacje i obiekty 
zostały oddane do użytkowania.  

(akta kontroli str. 348-349,733-734) 

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

W kontrolowanym okresie środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych były wydatkowane 
oszczędnie i wydajnie. Zadania inwestycyjne były rzetelnie przygotowane. 
Zapewniono wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano niezbędne 
uzgodnienia, a przed przystąpieniem do robót uzyskano wymagane pozwolenia. 
Wyboru wykonawców dokonano zgodnie z Prawem zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego. W umowach zawartych z wykonawcami właściwie 
zabezpieczono interesy Gminy oraz zapewniono nad nimi rzetelny nadzór. Zadania 
inwestycyjne były realizowane terminowo. Osiągnięto założone efekty rzeczowe,  
rozliczeń dokonano zgodnie z warunkami umów.  

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

3.1. Zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta od 2017 r. Regulaminem 
Organizacyjnym54 do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
należała gospodarka komunalna oraz sprawy bieżącego funkcjonowania 
infrastruktury technicznej Miasta. Do powyższego obszaru55 należały zadania 
związane z nadzorem nad eksploatacją i utrzymaniem cieków wodnych, rowów 
melioracyjnych, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych oraz współpraca  
z jednostkami organizacyjnymi Gminy i podmiotów zewnętrznych w zakresie 

                                                      
52 Pierwotny termin na 2.12.2019 r. zmiana terminu umowy wynikała z konieczności zmiany technologii odmulania zbiornika 
wody.  
53 Pierwotny termin na 02.12.2019 r., zmiana terminu umowy wynikała z konieczności oczekiwania na usunięcie przez podmiot 
zewnętrzny awarii instalacji elektrycznej.  
54 Wprowadzonym zarządzeniem Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowego 
zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. zarządzenie Nr 259/19 Prezydenta 
Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzenie Nr 474/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2019 r., 
zarządzenie Nr 1/20 Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 2 stycznia 2020 r.). 
55Zgodnie z szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin określonym  
załącznikiem do zarządzenia Nr 67/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. zarządzenie Nr 131/18 Prezydenta Miasta 
Szczecin z dnia 28 marca 2018 r., zarządzenie Nr 281/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie 
Nr 368/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzenie Nr 375/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 
21 sierpnia 2018 r., zarządzenie Nr 5/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 stycznia  2019 r.). 
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eksploatacji; nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, 
ogólnospławnej i deszczowej, jak również prowadzenie spraw z zakresu zmiany 
stosunków wodnych na gruntach. 

(akta kontroli str. 12-93) 

Regulaminem Organizacyjnym z 9 kwietnia 2019 r.56 zadania Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska57 zostały rozdzielone: na Wydział Gospodarki 
Komunalnej58, do którego należały zadania związane z nadzorem nad eksploatacją  
i utrzymaniem cieków wodnych, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych  
i urządzeń melioracyjnych, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Miasto Szczecin oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie eksploatacji; nadzór nad 
eksploatacją miejskiej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej 
oraz na WOŚ, do którego przypisano zadania z zakresu zmiany stosunków wodnych 
na gruntach oraz prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłaty  
za zmniejszenie naturalnej retencji.  

(akta kontroli str. 94-185) 

3.2. W zakresach obowiązków pracowników WGKiOŚ a następnie w WGK i WOŚ 
wyszczególnione zostały zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych. W WGKiOŚ, a następnie w WGK na stanowisku ds. gospodarki 
komunalnej zostały m.in. wyszczególnione następujące obowiązki: nadzór nad 
eksploatacją i utrzymaniem cieków, urządzeń melioracyjnych; nadzór nad 
eksploatacją sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, 
współpraca z jednostkami miasta oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie 
eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych. Osoby wykonujące ww. 
zadania posiadały wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska oraz 
wodociągów i inżynierii środowiska. Odbywały szkolenia związane z wykonywanymi 
zadaniami, m.in. z zakresu decyzji środowiskowych, systemu pozwoleń 
zintegrowanych. Natomiast w WGKiOŚ i WOŚ na stanowiskach ds. pozwoleń 
wodnoprawnych, korzystania z wód i kontroli, ds. ochrony wód i gospodarki 
wodnościekowej, ds. gospodarki wodnej i ochrony wód wyszczególniono m.in. 
następujące obowiązki: zatwierdzanie ugód w sprawie stanu wody na gruntach, 
nakazywanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub 
wykonania urządzeń zapobiegających szkodzie, tworzenie baz danych podmiotów 
mogących podlegać opłacie za zmniejszoną retencję, określania opłaty za 
zmniejszoną retencję, jak i rozpatrywanie w tym zakresie reklamacji. Osoby 
wykonujące ww. zadania posiadały wykształcenie wyższe z zakresu ochrony 
środowiska, rybactwa oraz geologii w praktyce oraz administracji. Ponadto 
pracownicy byli szkoleni w zakresie zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych59. Koszty szkoleń poniesiono z budżetu Gminy.   

(akta kontroli str. 679-715) 

3.3. Gmina dysponowała zapleczem technicznym służącym zapewnieniu 
należytego bieżącego utrzymania infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód 
opadowych i roztopowych. Zastępca Dyrektora WGK wyjaśniła, że: Gmina Miasto 
Szczecin na podstawie zlecenia korzysta z zaplecza technicznego, jakim dysponuje 
ZWiK m.in. 15 samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji, koparek, 

                                                      
56 Załącznik do zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., 
zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta 
Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.). 
57 Dalej: WGKiOŚ. 
58 Dalej: WGK. 
59 Szkolenia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, programu Natura 2000 w Województwie 
Zachodniopomorskim, Warmińsko-Mazurskim.  
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wywrotek, brygad roboczych wykonujących prace utrzymaniowe na urządzeniach 
kanalizacyjnych.  

(akta kontroli str.192, 325-343) 

3.4. Z działalności właściwych komórek organizacyjnych Gminy, w tym w których 
kompetencjach znajdowały się zadania związane z wodami opadowymi  
i roztopowymi, sporządzane było corocznie sprawozdanie pn. „Raport o stanie 
Gminy”. Raport przedkładany był Radzie Miasta. W okresie objętym kontrolą zostały 
sporządzone dwa takie raporty, tj. za 2018 r. i 2019 r. Ponadto w 2019 r. Gmina 
udostępniła w biuletynie informacji publicznej dokument pt. „Waloryzacja 
przyrodnicza Miasta Szczecina”, który swoim zakresem obejmował informacje 
dotyczące sytuacji hydrologicznej Miasta.  

(akta kontroli str.191-194, 227-239, 241-244) 

W okresie objętym kontrolą Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego60 nie 
przeprowadzał audytów ani kontroli wewnętrznych w temacie zagospodarowania 
wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. Dyrektor WKiAW 
wyjaśniła, że z uwagi na: występowanie obszarów o znacznie wyższych ryzykach 
(m.in. opieka społeczna, oświata, gospodarka nieruchomościami) oraz zasoby 
osobowe wydziału w latach 2018 i 2019  nie objęto kontrolą WKiAW tematu 
„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych”. 
Również WGK nie przeprowadzał wewnętrznych kontroli i audytów w zakresie 
gospodarowania wód opadowych.  

(akta kontroli str.716-717) 

W zakresie przeprowadzania przez Miasto Szczecin kontroli w celu ustalenia 
przestrzegania zakazów określony w art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków61, Zastępca 
Dyrektora WGK wyjaśniła: ZWIK jako przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne  
nie prowadzi celowych kontroli związanych z przestrzeganiem zakazów określonych 
w art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i odprowadzaniu ścieków. ZWIK Sp. z o.o. przestrzeganie ww. przepisu weryfikuje 
każdorazowo w trakcie prowadzonych czynności, w szczególności podczas odbioru 
zgłoszonych przyłączy, realizowanych kontroli w zakresie wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w tym wydawania zgód na 
wprowadzanie ścieków przemysłowych, w trakcie usuwanych awarii, czyszczenia 
sieci kanalizacyjnych, itp. Wszelkie stwierdzone przypadki podlegają 
natychmiastowej reakcji, włącznie z rozwiązaniem umowy na odbiór ścieków, 
odcięciem przyłącza i zawiadomieniem odpowiednich organów. 

(akta kontroli str. 191-194) 

3.5. Stosownie do obowiązku nałożonego w art. 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne, 
28 lutego 2019 r. przesłano sprawozdanie z realizacji działań wyszczególnionych 
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Programie wodno-
środowiskowym kraju) oraz z realizacji działań wyszczególnionych w planie 
zarządzania ryzykiem powodziowym za 2018 r. Do dnia zakończenia kontroli (tj. do 
26.06.2020 r.) sprawozdania za 2019 r. nie przesłano do Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

(akta kontroli str.718-732) 

3.6. W latach 2018 – 2020 nie wpłynęła do Urzędu Miasta Szczecin żadna skarga 
ani wniosek związany z gospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.  

(akta kontroli str. 407-408) 

                                                      
60 Dalej: WKiAW.  
61 Dz.U. z 2019 r. poz. 1437, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Niezłożenie w terminie, tj. do 28.02.2020 r., sprawozdania do Ministerstwa 1.
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z realizacji działań zawartych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz programie ochrony wód morskich, za rok 2019.  

Dyrektor WKiOL wyjaśnił: (…) w 2020 roku błędnie przyjęliśmy, że wypełnienie 
ankiety w postaci portalu ankietyzacyjnego w ramach projektu „Przegląd  
i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” jest tożsame ze 
złożeniem sprawozdania z realizacji działań zawartych w planie zarządzania 
ryzykiem powodziowym za rok 2019 sporządzonym na podstawie art. 328 ust. 2 
ustawy Prawo wodne. Nadmieniam, że sprawozdanie za rok 2018 jest tożsame ze 
sprawozdaniem za 2019 rok. W błędnym przekonaniu utwierdziły nas też 
konstrukcja ankiety gdzie pytania były tak sformułowane, że autorzy oczekiwali 
informacji tylko w przypadku zmian w stosunku do złożonego sprawozdania.  
W ankiecie podaliśmy też datę złożenia sprawozdania za rok 2018, a system nie 
potraktował tego za błąd. W konsekwencji tego błędu można przyjąć,  
że sprawozdanie za rok 2019 nie zostało złożone w przewidzianej formie.  

(akta kontroli str. 720-722)  

Gmina była należycie przygotowana do wykonywania zadań związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Zadania w tym zakresie 
przypisano odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu oraz pracownikom. 
Gmina, poprzez ZWiK, zapewniła odpowiednie zaplecze techniczne w celu 
należytego utrzymania infrastruktury służącej odprowadzaniu i zagospodarowaniu 
wód opadowych i roztopowych oraz sieci kanalizacji deszczowej. Stosowane 
mechanizmy nadzoru i kontroli zapewniały prawidłową realizację zadań. Prezydent 
Miasta terminowo wywiązał się z obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji 
działań wyszczególnionych w planach gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym za 2018 r. Do dnia 
zakończenia kontroli (tj. 26.06.2020 r.) nie złożono sprawozdania za 2019 r., czym 
nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne.    

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

 Określanie wysokości opłat za zmniejszoną retencję w drodze decyzji 1.
administracyjnych, w przypadkach niewnoszenia opłat w terminie określonym  
w informacjach o jej wysokości.  

 Podejmowanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec podmiotów, 2.
które nie uiściły opłaty za zmniejszoną retencję, określonej w decyzji o jej 
wysokości.  

 Terminowe składanie sprawozdań z realizacji działań wyszczególnionych 3.
w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, planach 
zarządzania ryzykiem powodziowym.  

 

Najwyższa Izba kontroli nie formułuje uwag. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Uwagi 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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,   24     lipca 2020 r. 

 

 

Kontroler 

Adam Milczarek 

Inspektor kontroli państwowej  
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