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I. Dane identyfikacyjne 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o1., ul. Wojska Polskiego 14  
(75-711 Koszalin). 
 
Piotr Kroll, Prezes Zarządu od 1 lutego 2018 r. W okresie od 16 sierpnia 2000 r. do 
31 stycznia 2018 r. Prezesem Zarządu był Janusz Łodziewski. 

 
 

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 z uwzględnieniem zdarzeń, które wystąpiły w okresie 
wcześniejszym, jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działalność.  
 
Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 
 
 
1. Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/108/2020 z 1 czerwca 2020 r. 
2. Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/109/2020 z 1 czerwca 2020 r.   

(akta kontroli str. 1-4) 

 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Spółka prawidłowo zarządzała miejską infrastrukturą 
służącą zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta 
Koszalina4, stanowiącą własność Spółki oraz przyjętą w użyczenie od Miasta. 
Spółka zasadnie diagnozowała potrzeby w zakresie rozwoju i modernizacji kanalizacji 
deszczowej, ujmując je w projektach wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przedstawianych corocznie Radzie 
Miejskiej w Koszalinie. 
W latach 2019-2020 za korzystanie z miejskiej infrastruktury służącej odprowadzaniu 
wód opadowych i roztopowych były pobierane opłaty na podstawie stawek ustalanych 
przez Prezesa MWiK5. Ustalenia tych stawek przez Prezesa Zarządu lub Zarząd 
Spółki, było niezgodne z art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  
o gospodarce komunalnej6, który stanowi, że ustalenie ww. opłat należało do 

                                                      
1 Dalej: MWiK lub Spółka.  
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: Miasto. 
5 W 2018 r. opłaty te były ustalane na podstawie stawki ustalonej przez Zarząd MWiK. 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 712, ze zm. 
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kompetencji rady miejskiej. W przypadku wystąpienia zaległości podejmowano 
skuteczne działania windykacyjne. 
MWiK zrealizowały planowane w okresie badanym zadania inwestycyjne, w wyniku 
których wykonano kanalizację deszczową o długości 5,3 km. 
Zasoby kadrowe oraz wyposażenie techniczne zabezpieczyły prawidłową 
eksploatację sieci kanalizacji deszczowej. Awarie usuwano głównie przy pomocy 
własnych zasobów. Prowadzono również kontrole prawidłowego wykorzystywania 
sieci i urządzeń służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. 
 
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

 

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

 

1.1. MWiK zostały powołane 12 grudnia 1991 r. jako spółka komunalna Miasta. 
Przedmiot działalności określony w akcie założycielskim8 obejmował m.in. pobór, 
uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, roboty 
związane z budową obiektów inżynierii wodnej, roboty związane z budową 
pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

(akta kontroli str. 8-16)  
Według stanu na 1 stycznia 2017 r., Spółka dysponowała infrastrukturą służącą 
zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych9 obejmującą 252 800 mb 
kanalizacji deszczowej, trzy zbiorniki retencyjne, w tym jeden o poj. 1 342 m3 i dwa 
o pojemności 198 m3 oraz 27 separatorów. Do 31 marca 2020 r. długość kanalizacji 
deszczowej zwiększyła się o 38 200 mb, tj. do 291 000 mb, liczba separatorów 
zwiększyła się o 4 tj. do 31, natomiast ilość zbiorników retencyjnych nie uległa 
zmianie.  

(akta kontroli str. 18, 19, 21, 25) 
Według szacunkowego wyliczenia na 31 marca 2020 r. sieć kanalizacji deszczowej 
obsługiwała 54%  powierzchni Miasta. 

 (akta kontroli str. 65) 
Wyżej wymieniona infrastruktura została wniesiona do Spółki w formie aportu 
rzeczowego Miasta oraz na podstawie umów użyczenia z nim zawartych.  

(akta kontroli str. 26-64) 
Wartość brutto infrastruktury służącej odprowadzaniu wód opadowych 
i roztopowych, będącej własnością Spółki, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 
79 169,6 tys. zł, infrastruktury użyczonej – 19 692,1 tys. zł, a według stanu na 
31 marca 2020 r. odpowiednio: 85 116,3 tys. zł i 19 754,9 tys. zł. 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2440).  
9 Na potrzeby niniejszej kontroli przyjęto, że zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych obejmuje 
wszelkie formy działalności (w tym stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i procedur) 
zmierzające do zagospodarowania tych wód poprzez ich: retencjonowanie, opóźnianie odpływu, infiltrację oraz 
podczyszczanie, a także odprowadzanie ich nadmiaru. 

OBSZAR  

Opis stanu 
faktycznego 
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MWiK nie posiadały danych o infrastrukturze służącej odprowadzaniu wód 
opadowych i roztopowych na terenie Koszalina będących własnością podmiotów 
innych niż Miasto. 

(akta kontroli str.  20)  

W okresie badanym łączne odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz wód 
opadowych i roztopowych odbywało się kanałami ogólnospławnymi o długości 
22 km, stanowiącej własność MWiK. 

 (akta kontroli str. 19, 22-24) 

W latach 2017-2020 MWiK nie realizowały inwestycji mających na celu oddzielenie 
kanalizacji deszczowej od sanitarnej. 

(akta kontroli str. 66) 

Liczba pozwoleń wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do wód i gruntu uzyskanych przez MWiK wzrosła w okresie badanym z 56 wg stanu 
na 1 stycznia 2018 r. do 62 wg stanu na 31 marca 2020 r.  

(akta kontroli str. 67)  

Według stanu na 31 marca 2020 r. wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta były 
odprowadzane do rzeki Dzierżęcinki w 39 punktach i w 23 punktach do rowów, na 
które Spółka posiadała stosowne pozwolenia wodnoprawne. 

(akta kontroli str. 67)  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Spółka nie prowadziła działalności w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Wykonywała zadania w zakresie 
eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz odprowadzania wymienionych wód  
z terenów utwardzonych, należących do Miasta oraz właścicieli nieruchomości,  
z których wody te były odprowadzane do kanalizacji deszczowej na podstawie 
zawartych umów. Prezes Zarządu podkreślił, że właściciel nieruchomości może 
zagospodarować wody opadowe i roztopowe we własnym zakresie lub po zawarciu 
stosownej umowy, podłączyć się do kanalizacji będącej własnością Spółki, przy 
czym nie ma obowiązku podłączenia się do kanalizacji deszczowej MWiK. 

(akta kontroli str. 74)  

1.2. W badanym okresie MWiK opracowywały i przedkładały Radzie Miejskiej 
w Koszalinie projekty wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Projekty te m.in. określały stan bieżący oraz 
potrzeby rozwojowe i modernizacyjne sektora kanalizacyjnego, w tym kanalizacji 
deszczowej.  

(akta kontroli str. 83-161) 

Spółka nie opracowywała i nie zlecała do opracowania innych analiz ani ekspertyz 
dotyczących zagadnień związanych z zagospodarowaniem wód opadowych. 

(akta kontroli str. 68, 164) 
Spółka przeprowadziła analizę zagrożeń związanych z ewentualnymi 
ograniczeniami w odbiorze wód opadowych lub roztopowych, w wyniku której 
została sporządzona instrukcja działań oznaczonych jako akcja „Ulewa”, określająca 
sposób działania w sytuacji ograniczeń odbioru wód opadowych.  
Zakres działań w ramach ww. akcji obejmował m.in. udrażnianie wpustów 
i oczyszczanie kolektorów wg wykazu ulic ciągłego oczyszczania, kontrole 
i udrażnianie wpustów i studzienek wg wykazu miejsc drażliwych, zwiększenie 
spływu wód opadowych przez montaż ażurowych włazów na studniach. 
Do instrukcji załączono m.in. mapy z zaznaczonymi miejscami kontroli oraz 
studniami przeznaczonymi do montażu ażurowych włazów, wykazy ulic do ciągłego 
oczyszczania wpustów i miejsc narażonych na utrudniony odpływ wód opadowych, 
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a także wykazy pracowników i sprzętu MWiK wyznaczonych do zabezpieczenia 
akcji. 

 (akta kontroli str. 164, 166-169) 

MWiK nie realizowały inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej w związku 
z podtopieniami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. 

(akta kontroli str. 170)  

1.3. Opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, o których 
mowa w art. 290 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska10, w 2017 r. MWiK uiścił w wysokości 242 913 zł.  
Opłaty (łącznie stałe i zmienne) na podstawie art. 270 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne11 wyniosły: w 2018 r. – 1 301 500 zł, w 2019 r. - 1 401 462 zł. 

(akta kontroli str. 68-69)   

1.4. MWiK nie promowały działań mających na celu zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych przez właścicieli nieruchomości. 

(akta kontroli str. 171) 

Umowami na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową 
było objętych: 

 na koniec 2016 r. – 568 nieruchomości o powierzchni 3 968 044 m2, w tym 
45 nieruchomości o powierzchni 3 518 m2, należących do osób fizycznych, 

 na koniec I kw. 2020 r. - 703 nieruchomości o powierzchni 4 226 117 m2, w tym 
76 nieruchomości o powierzchni 6 204 m2, należących do osób fizycznych.     

(akta kontroli str. 75) 

W okresie objętym kontrolą Spółka nie stwierdziła przypadków bezumownego 
korzystania z kanalizacji deszczowej. 

(akta kontroli str. 162) 

1.5. Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją 
deszczową na terenie Miasta zostały ustalone: 

 na 2018 r. – uchwałą nr 9/2017 Zarządu MWiK z 28 grudnia 2017 r., 
w wysokości 3,13 zł netto za 1 m3, 

 na 2019 r. – zarządzeniem nr 38/2018 Prezesa Zarządu MWiK z 27 listopada 
2018 r., w wysokości 3,13 zł netto za 1 m3, 

 na 2020 r. – zarządzeniem nr 22/2019 Prezesa Zarządu MWiK z 14 listopada 
2019 r., w wysokości 3,29 zł netto za 1 m3.   

W ww. dokumentach, jako podstawę prawną ich wydania wskazano: § 14 Aktu 
Założycielskiego Spółki (uchwała i zarządzenia), § 2 Regulaminu działania Zarządu 
MWiK w związku z art. 237 pkt 1 i art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a) Prawa wodnego 
(zarządzenia) oraz art. 750 Kodeksu cywilnego12 (zarządzenie nr 22/2019). 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że celem wprowadzenia w podstawie prawnej przepisów 
Prawa wodnego było (…) uzupełnienie jedynie podstawy jaką jest art. 750 Kc by 
powiązać ponoszenie opłaty na rzecz MWiK z kosztami i opłatami, jakie Spółka 
z kolei musi ponosić przy świadczeniu tego typu usługi na rzecz Wód Polskich (…). 

(akta kontroli str. 162-180) 

Wysokość opłat na dany rok była ustalana na podstawie kalkulacji uwzględniających 
planowane koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury do odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych, w tym koszty bezpośrednie, m.in.: amortyzację, 

                                                      
10 Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.  
11 Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.; dalej: Prawo wodne.  
12 Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.; dalej: Kc. 
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wynagrodzenia z narzutami, materiały, opłatę za usługi wodne dla Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie13, inne podatki i opłaty, usługi obce oraz 
koszty pośrednie: koszty wydziałowe i koszty ogólne. 

(akta kontroli str. 70, 173, 175, 177) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że brak regulacji prawnych od 2018 r. w zakresie 
naliczania opłat za usługi wodne spowodował, że do kalkulacji ceny za ten rok za 
świadczone usługi przyjęto koszty opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 
231 240 zł, a więc mniej o 1 070 260 zł niż zostały poniesione w rzeczywistości. 
W rezultacie fakt ten wpłynął znacząco na zwiększenie kosztów, a tym samym 
spowodował zaniżenie ceny za świadczone usługi. 

 (akta kontroli str. 70-71) 

Udział opłaty uiszczanej na rzecz Wód Polskich w opłacie pobieranej za 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych od podmiotów korzystających 
z kanalizacji deszczowej wynosił: w 2018 r. – 3%, w 2019 r. – 17%, w 2020 r. – 
18%.  

 (akta kontroli str. 173, 175, 177) 

W stosunku do opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
obowiązującej w latach 2016-2017, wynoszącej 2,95 zł za 1 m3, wysokość opłaty 
wzrosła o 6% w 2018 r. i o 11,5% w latach 2019 - 2020. 

(akta kontroli str. 185)    

Przychody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przez 
podmioty korzystające z kanalizacji deszczowej wyniosły: w 2018 r. – 9 689 879 zł, 
w 2019 r. - 9 625 743 zł, w I kw. 2020 r. – 2 502 800 zł. 
Zaległości z tego tytułu wynosiły (narastająco) na koniec: 2018 r. – 61 385 zł, 2019 r. 
– 121 562 zł, I kw. 2020 r. – 101 518 zł.  

 (akta kontroli str. 73, 191) 

W okresie badanym MWiK nie posiadały wewnętrznych, pisemnych zasad 
postępowania windykacyjnego. Prezes Zarządu wyjaśnił, że w pierwszej kolejności 
kierowano wezwania do zapłaty lub podejmowano próby nawiązania kontaktu 
z dłużnikiem. Jeżeli to nie skutkowało, kierowano sprawę na drogę postępowania 
sądowego, a  uzyskane nakazy zapłaty kierowano do egzekucji komorniczej.   

(akta kontroli str. 163) 

Badanie dokumentacji postępowania windykacyjnego wobec dziesięciu podmiotów 
które, na koniec I kwartału 2020 r. posiadały największe zaległości z tytułu opłat za 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, łącznie 79 225 zł (co stanowiło 78% 
ogólnej kwoty zaległości), wykazało, że we wszystkich przypadkach były podjęte 
czynności polegające na przeprowadzeniu rozmów telefonicznych, wysłaniu pocztą 
e-mailową informacji o niezapłaconych rachunkach oraz wystawieniu wezwań 
przedsądowych. W wyniku tych działań siedmiu dłużników uregulowało zaległości 
w kwocie 29 582 zł. W pozostałych przypadkach dotyczących:  

 dłużnika będącego w postępowaniu likwidacyjnym, posiadającego 42 676 zł 
zaległości, po uzyskaniu sądowych nakazów zapłaty opatrzonych klauzulą 
wykonalności, przekazano komornikowi sądowemu w celu przeprowadzenia 
czynności egzekucyjnych;  

 dłużnika posiadającego zadłużenie w kwocie 6 968 zł, będącego 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym, MWiK przystąpił do postępowania 
układowego, które stało się prawomocne 21 kwietnia 2020 r.; 

                                                      
13 Dalej: Wody Polskie. 
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 dłużnika posiadającego zadłużenie w kwocie 3 397 zł – z tytułu bezumownego 
korzystania z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – w wyniku podjętych 
działań Spółka ustaliła podmiot zobowiązany do uiszczania opłat i w maju 
2020 r. obciążyła go należnościami14. 

(akta kontroli str. 192-193, 233-235)  

MWiK prowadziły działania w celu zidentyfikowania podmiotów zobowiązanych do  
wnoszenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją 
deszczową oraz zawarcia stosownych umów. Prezes Zarządu wyjaśnił, że działania 
te polegały na dokonywaniu przeglądów, zadymianiu i kamerowaniu  kanalizacji 
deszczowej. Podejmowano również czynności mające na celu nakłonienie 
odbiorców do składania wniosków o zawarcie umowy na świadczenie usług w tym 
zakresie, m.in. wysyłając do 42 większych podmiotów, pisma przypominające  
o obowiązku zawarcia umowy na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, ogólnymi warunkami umów oraz cennikiem 
usługi. Doprowadziło to do zawarcia dziewięciu umów. 

Ponadto Prezes Zarządu wyjaśnił, że wyłączenie wód opadowych z definicji ścieków 
oraz brak jednoznacznych przepisów spowoduje wzrost liczby bezumownych 
użytkowników. Proces ustalania bezumownych, nielegalnych użytkowników jest 
czasochłonny i kosztowny, a jego przeprowadzenie na większą skalę odbyłoby się 
ze szkodą dla innych obowiązków MWiK. Wyegzekwowanie zawarcia umów 
wymagałoby postępowań sądowych z osobami, które uchylają się od dobrowolnego 
zawarcia umowy. Brak jest unormowań prawnych, które Spółka mogłaby 
wykorzystać do wyegzekwowania oświadczeń o wielkości powierzchni odwadnianej 
oraz zweryfikowania prawdziwości złożonych oświadczeń. 

(akta kontroli str. 194-195)   

Wydatki MWiK na bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wyniosły 
w: 2016 r. - 3 566,6 tys. zł, 2017 r. – 3 697,5 tys. zł, 2018 r. – 4 595,1 tys. zł, 2019 r. 
– 4 832 tys. zł i I kw. 2020 r. - 1 215,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 196)    
 

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

Stawki opłat za wykorzystywanie miejskiej infrastruktury do odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych ustalono: na 2018 r. uchwałą Zarządu MWiK i na lata 
2019-2020 – zarządzeniami Prezesa Zarządu MWiK, mimo że zgodnie z art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalanie wysokości opłat lub sposobu 
ustalania opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej jednostek 
samorządu terytorialnego należy do właściwości organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 (akta kontroli str. 172, 174, 176) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wyłączenie z dniem 24 sierpnia 2017 r. wód opadowych 
i roztopowych z definicji ścieków spowodowało poważne problemy prawne 
w zakresie ustalenia zasad ponoszenia opłat za wykorzystywanie infrastruktury 
Spółki. Ustawodawca nie wskazał w żaden sposób, aby wysokość opłat za 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych miała być w jakikolwiek sposób nadal 
kształtowana przy udziale organów stanowiących gminy, tym bardziej, że wskutek 
dokonanej zmiany, istnieje szereg interpretacji prawnych, z których wynika, że 
wprowadzona zmiana polegająca na wyłączeniu z definicji ścieków wód opadowych 

                                                      
14 Do dnia 10.07.2020 r. należności nie zostały uiszczone. 
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i roztopowych, nie jest już w ogóle w kategorii zadań własnych gminy, bo w tym 
zakresie ustawa o samorządzie gminnym nie została zmieniona. Powyższe tylko 
potwierdzało brak stosowa regulacji zawartych w ustawie o gospodarce 
komunalnej(…). Prezes Zarządu podkreślił, że wprowadzona zmiana doprowadziła 
do sytuacji, że usługa ta nie jest zadaniem własnym gminy. Ustawa o samorządzie 
gminnym do dziś nie zawiera zapisu, że odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych stanowi zadanie własne gminy, a milczenie prawodawcy w tym 
zakresie wręcz sugeruje jasno, że nie chciał on zatem aby ta kategoria wód była 
nadal zadaniem własnym gminy. Tym samym nie ma też podstawy prawnej do 
ujmowania odprowadzania wód opadowych i roztopowych jako odrębnego zadania 
publicznego. Żaden przepis prawa nie traktuje o tym, że odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych jest zadaniem publicznym. Tym bardziej, że samo 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zaangażowanych jest kilka 
podmiotów, bo z jednej strony są to właściciele nieruchomości, częściowo zarządcy 
dróg jak również częściowo przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, dla których 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie jest już żadnym ustawowym 
obowiązkiem, lecz zwykłą usługą cywilnoprawną. Ustawa nie wskazuje w ogóle 
podmiotu odpowiedzialnego za realizację tych zadań, tym bardziej więc nie można 
mówić w tym kontekście o zadaniu publicznym, czy zadaniu własnym gminy, a przez 
to nie można też przyjąć samowolnie stosowania ustawy o gospodarce komunalnej 
w tym zakresie, która wówczas formalizuje już sposób ustalania wysokości opłat.  
Z wyżej wskazanych przyczyn niezwykle ciężko było uznać, aby odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych po zmianie Prawa wodnego było usługą komunalną, 
aby wobec tego stosować procedurę z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej. Co więcej, urządzenia, które spółka wykorzystuje do świadczenia usług 
stanowią własność MWiK Sp. z o.o. a nie własność jednostki samorządu 
terytorialnego. (…) Ciężar ustalania norm prawnych, mających zastosowanie do 
naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, został w całości 
przerzucony na jednostki wodociągowo - kanalizacyjne, tym bardziej, że 
podejmowane przeze mnie interwencje, zapytania, sygnalizowania problemu luki 
prawnej w tym zakresie, pozostawały nieskuteczne. Po prawie 3 latach 
funkcjonowania „ nowego" Prawa wodnego, regulacji pozwalających jasno określić 
zasady ponoszenia przez odbiorców opłat za odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych nadal nie ma. Spółka posiada infrastrukturę pozwalającą na 
świadczenie usług w tym zakresie, najbardziej racjonalnym i optymalnym 
rozwiązaniem w tej sytuacji, było zastosowanie wobec odbiorców przepisów 
Kodeksu cywilnego, którego przepisy w tym wypadku dawały jak najmniejszą ilość 
wątpliwości co do stosowania prawa do naliczania opłat za wody opadowe  
i roztopowe, przy jednoczesnej dbałości o to, aby Spółka egzekwowała należności 
za bezumowne korzystanie z jej urządzeń przez odbiorców, odprowadzających 
wody opadowe i roztopowe ze swoich posesji bez jakiejkolwiek zgody spółki. Poza 
tym, takie rozwiązanie było również uzasadnione wolą zapewnienia ciągłości  
i niezawodności usług tym odbiorcom, wyrażali i wyrażają wolę korzystania  
z infrastruktury spółki.  (…)  

 (akta kontroli str. 162-180) 

Usługa odprowadzania wód opadowych spełnia wszystkie przesłanki zadania 
własnego gminy o charakterze użyteczności publicznej (jest to usługa zaspokajająca 
potrzeby o charakterze zbiorowym, jej świadczenie opiera się na majątku 
publicznym, ma charakter  ciągły, jej celem jest zaspokojenie potrzeb zbiorowości,  
a odbiorca takiej usługi nie ma wyboru jej dostawcy). Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 
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pkt 3 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym15 do zadań własnych 
gminy należą zadania m.in. z zakresu kanalizacji. 
W związku z powyższym, do ustalenia opłat w opisanym zakresie ma zastosowanie  
art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, który stanowi, m.in. że jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego postanawiają o: wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen 
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu 
terytorialnego. 
W latach 2018-2020 (I kwartał) Spółka prawidłowo zarządzała miejską infrastrukturą 
służącą zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta, która 
obejmowała kanalizację deszczową oraz ogólnospławną. MWiK zasadnie 
diagnozowały potrzeby rozwoju i modernizacji tej infrastruktury, które corocznie 
przedstawiały Radzie Miejskiej w Koszalinie.  
Spółka pobierała opłaty  za korzystanie z miejskiej infrastruktury służącej 
odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych na podstawie stawek określonych 
przez Zarząd lub Prezesa Zarządu Spółki, a w przypadku wystąpienia zaległości 
podejmowała skuteczne działania windykacyjne. Kontrola wykazała jednak, że opłaty 
za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową na terenie 
Miasta zostały ustalone przez podmiot nieuprawniony, tj. przez Zarząd lub Prezesa 
Spółki.  
 

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

W rocznych planach inwestycyjnych uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników 
oraz wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych 
i kanalizacyjnych uchwalonych przez Radę Miejską w Koszalinie obowiązujących 
w latach 2018-2020 (I kw.) ujęto 10 zadań z zakresu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych, z czego dziewięć zadań dotyczyło budowy sieci 
kanalizacji deszczowej o łącznej długości 6900 mb, a jedno zadanie dotyczyło 
budowy separatora lamelowego. Zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej 
były przewidziane do realizacji wspólnie z Urzędem Miejskim w Koszalinie, w 
ramach budowy lub przebudowy dróg gminnych i powiatowych, a budowa 
separatora była zadaniem własnym MWiK. Planowana wartość ww. zadań wynosiła 
8 843 tys. zł 

(akta kontroli str. 197-218) 

W okresie badanym zostało zrealizowanych sześć zadań, których efektem było 
wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości 5 301,3 mb i jedno zadanie: 
separator lamelowy. Wydatki poniesione przez MWiK na te inwestycje wyniosły 
5 946,9 tys. zł., z czego 3 937,6 tys. zł na kanalizację deszczową w ramach 
przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Urzędem Miejskim w Koszalinie 
i 2 009,3 tys. zł zadanie realizowane samodzielnie, tj. budowę separatora. 
Pozostałe trzy zadania, których planowana wartość wynosiła 1 460 tys. zł, według 
stanu na koniec okresu badanego (I kw. 2020 r.) znajdowały się w trakcie realizacji.  

(akta kontroli str. 197) 

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

                                                      
15 Dz.U. z 2020 r. poz. 713.  
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Z uwagi na to, że szczegółowe badanie kontrolne inwestycji związanych 
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych przeprowadzono w ramach 
kontroli w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, NIK odstępuje od oceny tego obszaru  
w  kontroli MWiK.  

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

3.1. MWiK realizował zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i 
roztopowych z wykorzystaniem: 

 Grupy Robót Kanalizacyjnych, w której wydzielono brygadę zajmującą się 
infrastrukturą deszczową – w zakresie eksploatacji infrastruktury technicznej, 

 pracowników Działu Rozliczeń Taryf i Opłat - w zakresie zawierania umów 
i wystawiania faktur, 

 pracownika działu Finansowo-Księgowego – w zakresie windykacji należności. 
(akta kontroli str. 118-221)  

Grupa Robót Kanalizacyjnych była wyposażona w sześć pojazdów 
specjalistycznych do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wypustów ulicznych, 
sprzęt do bezwykopowej wymiany kanałów metodą „crackingu”, pojazd 
specjalistyczny do inspekcji telewizyjnej kanałów, sprzęt do bezwykopowej 
renowacji kanałów metodą „pakera” oraz sprzęt akumulatorowy i spalinowy: młoty 
udarowe, wiertarki, wkrętarki, szlifierki kątowe, mieszadła, piły, kosy spalinowe, 
motopompę, agregat prądotwórczy, przecinarkę do asfaltu i betonu, piłę do betonu, 
wciągarkę, kompresor, zagęszczarki płytową i stopową. 

(akta kontroli str. 222-223)   

Prezes Zarządu wyjaśnił, że z Grupą Robót Kanalizacyjnych współpracuje Dział 
Transportu MWiK wyposażony w koparki, koparko-ładowarki, ciągniki i wywrotki.     

(akta kontroli str. 222) 

Pracownicy Grupy Robót Kanalizacyjnych w okresie badanym przeprowadzili  m.in. 
113 kontroli prawidłowości i legalności podłączeń kanalizacji deszczowej 
poszczególnych nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i 82 
kontrole polegające na zadymianiu kanalizacji w celu ustalenia nielegalnych 
podłączeń do miejskiej sieci. Przeprowadzone kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości. 
W okresie objętym kontrolą Spółka nie przeprowadzała kontroli przestrzegania 
zakazów wynikających z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków16 i nie składała 
zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 28 ust. 4a tej ustawy lub art. 478 pkt 
5a ustawy Prawo wodne. 

(akta kontroli str. 163) 

3.2. Coroczne sprawozdania z działalności Zarządu MWiK, przedstawiane 
Prezydentowi Miasta Koszalina pełniącemu funkcję Zgromadzenia Wspólników, 
zawierały również informacje dotyczące odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, w tym informację o stanie sieci kanalizacji deszczowej, realizacji 
nakładów inwestycyjnych, wielkości świadczonych usług, w tym o liczbie zawartych 
umów, powierzchni, z której były odprowadzane wody opadowe i roztopowe. 
W 2018 r. w sprawozdaniu zwrócono uwagę na ryzyka i zagrożenia dla działalności 
MWiK wynikające ze zmian przepisów Prawa wodnego, na podstawie których 
dokonano zmiany art. 2 ustawy o z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

                                                      
16 Dz.U. z 2019 r. poz. 1437, ze zm, dalej: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
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zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków17, tj. usunięcia  
z dotychczasowej definicji ścieków wód opadowych i roztopowych. Konsekwencją 
tego stanu jest brak możliwości ustalania opłat za świadczenie usług polegających 
na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. Opłaty te mogą być ustalane na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Zwrócono przy tym uwagę, że brak regulacji 
prawnych powoduje  brak obowiązku zawarcia umowy ze strony odbiorcy tych 
usług. 

 (akta kontroli str. 226-232) 

3.3. W okresie badanym wystąpiło i zostało naprawionych 18 awarii elementów sieci 
deszczowej. Łączne wydatki na naprawę awarii wyniosły 133,5 tys. zł. Awarie były 
usuwane głównie z wykorzystaniem zasobów MWiK. Tylko w jednym przypadku 
zlecono usunięcie awarii podmiotowi zewnętrznemu, a koszt tego zlecenia wyniósł 
1,8 tys. zł. 

Wykonywano również prace związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji 
deszczowej, polegające m.in. na oczyszczeniu 22,3 km kanałów oraz regulacji 
50 wpustów deszczowych i 27 włazów nastudziennych. 

(akta kontroli str. 80-81)   

3.4. W ww. okresie do MWiK nie wpłynęły wnioski lub skargi mieszkańców 
Koszalina dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. 

(akta kontroli str. inf. 78) 
 

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

Spółka była należycie przygotowana do realizacji zadań w badanym zakresie. 
Posiadała odpowiednie zasoby kadrowe oraz zaplecze techniczne zabezpieczające 
prawidłową eksploatację infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód opadowych 
i roztopowych. Awarie kanalizacji deszczowej były usuwane głównie przy pomocy 
własnych zasobów. Prowadzone kontrole prawidłowości i legalności podłączenia do 
sieci kanalizacji deszczowej zapewniały jej prawidłowe wykorzystanie i eksploatację. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek: 

Podjęcie działań zmierzających do ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych miejską kanalizacją deszczową zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 
2 ustawy o gospodarce komunalnej. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

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 

                                                      
17 Dz.U. z 2019 r. poz. 1437, ze zm. 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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,       29   lipca 2020 r. 
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