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l. Dane identyfikacyjne

Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacjiw Wiezbicyt
ul. Ko6ciuszki73, 26-680 Wiezbica

Jacek Malek, Kierownik Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji w Wiezbicy z, od 17 wze6nia
2018 r.

(akta kontroli:tom lstr. 2-5)

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadafi.
2. Wykonywanie zadafl z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi.
3. Nadz6r nad zbiorowym zaopatzeniem w wodq i odprowadzaniem $ciek6w.

Lata 2019-2021 (do czasu zakoficzenia kontroli) oraz dowody spozqdzone pzed
okresem objqtym kontrol4 majqce ruiqzekz kontrolq.

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r, o Najwypzej lzbie Kontrolis

Najwyzsza lzba Kontroli
Delegatura w Warszawie

llona Bozek, gl6wny specjalista kontroli padstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LWA/69/2021 z2l kwietnia 2021 r.

(akta kontroli: tom I str. 1)

1 Dalej: Zaklad lub ZWIK.
z Dalej: Kierownik.
s Dz. U . z 2020 r. poz. 1200 , dalej: ustawa o N lK.
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ll. Ocena ogolna4 kontrolowanej dzialalno5ci

W kontrolowanym okresie Zaklad wywiqzywal siq z realizacji zadari w zakresie

zbiorowego zaopatzenia w wodq oraz odprowadzania Sciekow. ZWIK posiadal

wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne dla taech ujqf wody idla

oczysiczalni Sciekow, wypelnial obowiqzki okreSlone w tych pozwoleniach,

prowadzil biezqcy monitoring sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej ijako6ci wody oraz

podejmowal skuteczne dzialania w pzypadkach awarii sieci wodociqgowej lub

przekroczenia parametr6w jako5ci wody. Zaklad wywiqzywal siq z obowi4zku

uiszczania podwyzszonych oplat za uslugi Wodne, Swiadczone bez wymaganych

pozwoleri dla dw6ch ujq6 wody. Prawidlowo zabezpieczono i oznaczono strefy

och rony bezpo5redniej.

ZWiK nie dysponowal natomiast wystarczajqcymi Srodkami finansowymi

pozwalajqcymi w szczegolno6ci na realizacjq inwestycji zwiqkszajqcych zasiqg sieci

kanalizacyjnej oruz podejmowanie dzialan majqcych na celu ograniczanie

awaryjno6ci sieci oraz strat wody.

Stwierdzone w wyniku kontroli NIK nieprawidlowo6pi dotyczyly m.in.:

- nieopracowania zakresu zadafi, uprawnieri i odpowiedzialno$ci poszczegolnych

kom6rek organizacyjnych, opis6w poszczegolnych stanowisk pracy orcz

aktualnych zakresow obowiqzk6w dla pracownikow zatrudnionych w dzialach

technicznych,

- niedostosowania, w Wymaganym terminie, Regulaminu dostarczania wody

iodprOwadzania Sciekow do ustawy z dnia 7 czeruuca 2001 r. o zbiorowym

zaopataeniu w wodq izbiorowym odprowadzaniu Sciekows,

- niepzeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego sieci wodociqgowej

i kanalizacyjnej oraz czqsci obiekt6w budowlanych na ujqciach wody

i oczy szczaln i Sciekow,

- niepzekazywania do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskieo

iWIOS informacji o wynikach prowadzonych pomiar6w ilo6ci pobieranych wod

podziemnych i w6d powierzchniowych,

- niezetelnego spozqdzania sprawozdafi M-06.

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego oruz oceny
czqstkowez kontrolowanei dzialalno6ci

1. Pzygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe

1.1. Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Wierzbicy to samozqdowy zaklad

budzetowy utwozony w 2002 r.8 do realizacji zadari wlasnych gminy w zakresie

zbiorowego zaopatzenia w wodq oraz odprowadzania Sciekow.

Pzedmiot dzialalno5ci Zakladu obejmuje: uhzymanie i eksploatacjq urzqdzefl

wodociqgowych i kanalizacyjnych, pobor i uzdatnianie wody, Swiadczenie uslug

w zakresie zbiorowego zaopatzenia w wodg oraz odprowadzania i oczyszczania

Sciekow oraz prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci

wodociqgowej i kanalizacyjneje.

r Najwy2sza lzba Konholi formufuje ocenq og6lnqiako oceng pozytywn4 ocenq negatywn4 albo oceng w formie opisowej.

5 Dz..U. z2O2O po2.1200 ze zn.. Dalej: ustawa o zbiorowym zaopatzeniu w wode.
0 Dalej: PGW Wody Polskie lub organ regulacyjny.
,Oceny czqstkowe to oceny Oziatatnosci w-pbszczeg6lnych obszarach badafi kontrolnych. Ocena czqslkowa mo2e byd

sformulowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowel.
e UchwalE nr M)U290/2002 Radi 

-Gminy 
Wiezbica z dnia 26 lubgo 2002 r. w sprawie qtwgizglia zakladu budzetowego p.n.

,Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji', z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie Uchwaly Nr. fin012010 Rady Gminy z dnia 28

grudnia 2010 r. Zal<fad przyj$ formq samorz4dowego zakladu bud2etowego.
s Rigulamin organizacyjny *irowadiony zaaidzeniem Kierovvnika ZW\K z 30 listopada 2017 r, zmieniony zaa4dzeniem

z 17 wze5nia 2018 r.
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Dzialalnosciq Zakladu kieruje Kierownik posiadajqcy pelnomocnictwo Wojta do
skladania o6wiadczeri woli oraz zaciqgania zobowiqzari w imieniu Gminy Wiezbica,
w zakresie dzialalno6ci Zakladu. Bezpo6redni nadzor nad ZW|K sprawuje Wojt
Gminy Wiezbica.

(akta kontroli tom I str. 2-20)
W Zakladzie funkcjonowaly tqy komorki organizacyjne: Dzial Wodociqg6w, Dzial
Oczyszczalni i Przepompowni Sciek6w10 oraz Dzial Finansowo-Administracyjny oraz
Obslugi Klienta i Windykacjitl. W regulaminie organizacyjnym Zakladu nie wskazano
zakresu obowiqzkow i kompetencji ww. kom6rek organizacyjnych.
Z wyjasnieri Kierownika wynika m.in., ze do zadari Dzialu Wodociqgow nalezal
biezqcy nadzlr nad pracq ujqd wody i sieci wodociqgowej, a Dzialu Oczyszczalni -
bezposredni nadz6r nad pracq oczyszczalni 6ciekow, przepompowni oraz sieci
kanalizacyjnejl2. Dzial Finansowo-Administracyjny zajmowal siq m.in, wystawianiem
dokumentow spzedazowych, opracowywaniem harmonogramow poboru wody,
Sciekow, osadow Sciekowych do planowanych analiz fizykochemicznych lub
bakteriolog icznych, odczytywan iem wodomiezy i opracowan iem taryf .

(akta kontrolitop lstr, 15-19, 48-50, 51, 54, SS)

W kontrolowanym okresie Zaklad zairudnialod 20 do 21 pracownikowrl * iq.rny,
wymiarze od 18,75 do 19,75 etatu. Zatrudnienie w Dziale wodociqgow wahalo sig
od sze6ciu do siedmiu pracownik6w zakudnionych w lqcznym wymiarze od 5,5 do
6,5 etatut+. W Dziale Oczyszczalni zahudnienie wynosilo do 30 czerwca 2021 r.

osiem osob (8 etatow). Z dniem 1 lipca 2021 r., w zwiqzku z paeniesieniem jednego
pracownika do Dzialu wodociqgow, stan zatrudnienia zmniejszyl siq do siedmiu
osob (7 etatow). Stan zatrudnienia w Dziale Finansowo-Administracyjnym nie ulegal
zmianie i wynosil szeSciu pracownikow (5,25 etatu), w tym pracownika
zatrudnionego na stanowisku odczytywacza (0,25 etatu).

(akta kontroli tom I str. 21, 48-50)
w zakladzie nie opracowano opisow poszczeg6lnych stanowisk pracy. Nie
sporzqdzono rowniez zakres6w obowiqzk6w dla poszczegolnych pracownikow
zDzialu Wodociqgow oraz Dzialu Oczyszczalni, co przedstawiono w sekcji ustalone
nieprawidlowoSci,
Kierownik wyjasnil m.in., ze pracownicy byli zaznqomieni z zakresem swoich
czynnoSci podczas indywidualnie pzeprowadzonych instruktarzy stanowiskowych,

(akta kontroli tom I str. 51, 55-61)
Kierownik zakladu odbyl szkolenia w zakresie warunkOw pzylqczenia do sieci
wodno-kanalizacyjnej oruz aktualizacji Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania 5ciek6w. szkolenie o zawieraniu um6w o zaopatuenie w wodq
iodprowadzanie Sciekow odbyly dwie pracownice Dzialu Finansowo-
Administracyjnegots. Glowna ksiqgowa ukofrczyla szkolenie w zakresie
opracowywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodq iodprowadzania
Sciekow. Pracownicy zatrudnieni w dzialach technicznychlo posiadali wieloletnie
do6wiadczenie zawodowslT, otaz m.in. Swiadectwa kwalifikacyjne E uprawniajqce

,o Dalej: Dzial Oczyszczalni,
1, Dalej: Dzial Finansowo-Administracyjny.
t2 Zadania te realizowano pzez bie24ce monitorowanie pracy odpowiednio ujg6 wody, studni glgbinowych i sieci

wodociqgowej onaz oczyszczalni, pzepmpowni i sieci kanallzacyjnej, bie2qce prace konsennracyjne i eksploatacyjne
uzqdzei wodociqgowych oraz kanalizacyjnych, prace andqzane z usuwaniem awarii.

13 Stan zatrudnienia na 3'l grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r. wynosil 21 pracownik6w - 19,75 etatu, stan zatrudnienia na
31 grudnia 20'19 r., 30 czerwca 2021 r. wynosil 20 pramwnik6w - 18,75 ehtu,t Na 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych bylo siedmiu pracownik6w - 6,5 etatu. Na 3'l grudnia 2019 r.
i 30 czenvca 2021 r. zatrudnionych bylo sze6ciu pracownik6w - 5,5 etatu. Na 1 lipca 2021 r. stan zatrudnienia wynosil
7 pracownik6w- 6,5 ebtu.

ts Gldwna ksiqgowa i referent ds. ksiggowoSci,
rc Dw6ch brygadzist6w, montezy, konserwatorzy, operatozy uzqdzeri, maszyni$ci pomp, kierowcy, elektrycy.
rz Dwunastu pracownik6w bylo zatrudnionych m.in. w Zarzqdzie Zaklad6ur Komunalnych w Wiezbicy, na kt6rego miejsce

powolano w 2002 r. ZWiK.



do zajmowania sig eksploatacjq uzqdzeri takich jak pompy, wentylatory, aparatura

kontrolno-pomiarowa itp' 
(akta kontroritom r str. 22-50)

Z wyjaSnieri Kierownika wynika, ze struktura organizacyjna. ZWiK.nie jest adekwatna

Oo 
'iotzeU, 

Zakladem pbwinien kierowa6 dyrektor, a. bezpo$redni nadz6r nad

dwoha dzialami technicznymi powinni sprawowaC kierownicy z odpowiednimi

iafresami obowiqzkow. Stwierdzil, 2e obecnie sam wykonuje wiqkszoSf zadafl'

Kierownik nie wystqpowal do W6jta o zatrudnienie dodatkowej kadry zarzqdzalqcel'

Jednocze5nie oiwiidczyl, ze bgdzie zabiegalo zmianq struktury Zakladu'

(akta kontrolitom llstr. 133)

1.2. Dlugo5rd sieci wodociqgowej Gminy Wiezbica, wg stanu na 30 czerwca

2021 r., w:ynosila 78,5 km i'2wiqkszyla siq w kontrolowanym okresie o 0,7 km'

Liczba przylqczy wodociqgowych wynosila 2245 i zwiqkszyla siq w ww. okresie

o 456. Woda 
"poLierana 

byla z pigciu ujq6, zlokalizowanych w Wierzbicy, Zalesicach,

Polanach, RuOzie Wielkrel i Rzeczkowie, Dlugo5d sieci kanalizacyjnej wynosila

18,2 km.

W poszczegolnych

wynosila:

o w 2019 r,- 2207, w tym 1789 podlqczonych do

przylqc zonych do sieci kanalizacyjnej,

o w 2O2O r.- 2400, w tym 2231 podlqczonych do

tatach kontrolowanego okrqsu liczba budynkow w gminie

sieci wodociqgowej i 342

sieci wodociqgowej i 419

przylqczonych do sieci kan al izacyj nej,

. w 20i1 (l p6hocze) - 2462, w tym 2245 podl4czonych do sieci wodociqgowej

i 419 przylqcz-onych do sieci kanalizacyjnej'

Kozystanie z sieci wodociqgowej umozliwiono 98% mieszkafic6w Gminy. Z sieci

kanaiizacyjnej kozystalo, wg stanu na 30 czerwca 2021 r., 34,10/o mieszkaricow

iodsetek'imnielszyt sig w stosunku do stanu na 1 stycznia 2019 r.00,6 punktu

procentowego.

Liczba umow o zaopalrzenie w wodq wynosila 2290 w 2019 r., 2396 w 2020 r,

i2447 w 2021r. (l p6trocze), W kontrolowanym okresie zawarto lqcznie 250 tego

rodzaju um6w, w iym 92 w 2019 r., 106 w 2020 r, i 51 w I polroczu 2021 r, Umow

obejmujqcych odprowadzanie Sciekow bylo odpowiednio: 605, 607 i61018.

(akta kontrolitom I str. 85, 86, 189-217)

Pzyczynq niepodlqczenia 65,9% mieszkaficow do sieci kanalizacyjnej byl brak

wybudowanej sieci w 15 spo$r6d 17 miejscowo$ci polozonych w Gminie.

Kierownik tryjaSnit m.in., 2e nieruchomo6ci dla ktorych istnieje fizyczna moZliwoSc

podlqczenia do sieci kanalizacyjnej jest kilkanaScie, jednak ich wlaSciciele

zrezygnowali z podlqczenia z uwagi na du2e koszty zwiqzane z budowq przylqcza

t<analizacyinego, ftOra wymaga dobudowania przepompowni lub budowy pzylqcza

pod droSii. ftatomiast w frzypadku nieruchomoSci niepodlqczonych do sieci

woOociqjowej, w wiqkszo$ci paypadkow nie ma paeszk6d fizycznych do

przylqc{enia, jednak nie sq znane powody dla ktorych wla5ciciele nie chcq

skozysta6 z uslug Zakladu' 
(akta kontrori tom r str. g5-g7)

1.3. W kontrolowanym okresie Zaklad posiadal pozwolenia wodnoprawne wydane

pzez Starostq Radomskiego na okres 20 lat, tj. od I !p.:2012r. do 30 czerwca

2032 r. na pobor wody z tzech ujq6: w Zalesicachle, Polanachzo i Wierzbicyzr'

Na wprowadzanie oczyszczonych Sciekow z oczyszczalni Sciekow komunalnych

rs Byly to umowy obejnu.rj4ce jednoczeinie ustugi doslaury wody i ustugi odprowadzanh $ciek6w. W 2019 r. zawarto pi96

um6w, w 2020 r. - dwb umoily, w I pitrwat2021r' trzy umowy'
re Decvla znak nos.vt.oglt.sz.zo1 2,MM z 31 ndp N12 r.

zo oecvzia znak ROS,vt.Og+t,sS.zO 12'MM z 4 werwca 20'12 r.

,' Decyzia znak RoS.vt,og+t.sl.zo'l2.MM z5 c,lerwcE 2012 r'
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w Wiezbicy ZWiK posiadalpozwolenie wodnoprawne wydane na okres 10 lat, tj, do
21maja2022r.zz.

(akta konholi tom I str. 88-99)
Zaklad nie posiadal pozwolef wodnoprawnych dla dwoch ujg6 wody, kt6re nie
stanowily wlasno6ci Gminy, tj. w Rudzie Wielkiej orczw Rzeczkowie,.

(akta kontrolitom lstr. 88-99, 140, 199,200)
Stan prawny nieruchomoSci, na ktOrejznajdowala sig studnia w Rudzie Wielkiej, nie
zostal uregulowany, pomimo wyroku z 4 czerwca 2001 r.2s zobowiqzujqcego
wla6ciciela dzialki do przeniesienia jej wlasno$ci na Gminq.
Kierownik wyja6nil m.in., 2e ujgcie to wybudowane zostalo prawdopodobnie w latach
7Otych i nigdy nie posiadalo pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na brak tytulu
prawnego, bardzo malq liczbq odbiorcow iwiek ujqcia, prowadzone sq rozmowy
o zakup wody z sqsiedniej gminy Orodsko.

(akta konholi tom I str, 142,146)
Z informacji uzyskanej od Wojta Gminy Wierzbica wynika, ze Gmina nie wykupila
dzialki z powodu braku drogi dojazdowej. Ponadto Gmina pzeprowadzila rozmowy
z sqsiedniq gminq Orofisko w celu zakupu wody dla mieszkaricow zasilanych z tego
ujgcia, Wymaga to jednak zabezpieczenia Srodk6h orcz zawarcia porozumienia
w celu wykonania odcinka sieci na terenie sqsiedniej gminy. W najblizszym czasie
Gmina bqdzie dqzyb do realizacji tej inwestycji iwylqczenia ujgcia w Rudzie Wielkiej
z uzytkowania.

(akta kontroli tom I str.237 ,239)
Studnia w Rzeczkowie pozostawala w u2yczeniu od wla6ciciela dzialki od
13 kwietnid 2017 r., a z dniem 1 lutego 2018 r. zostala przekazana Zakladowi do
uzytkowania. W 2019 r. uzyskano zgodq od wlaSciciela studni na 10-letnie
u2ytkowanie w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Kierownik tzykrotnie
zglaszal do Wojta potzebq opracowania operatu wodnoprawnego dla studni,
ktorego koszty oszacowal na okolo 14,2hys. zl netto. Do dnia zakoficzenia konkoli
NIK nie zostala opracowana dokumentacja, co bylo spowodowane brakiem Srodk6w
na jej sfinansowanie2a.

(akta kontroli tom I str. 140, 142,147-155, 236-239)
1.4. W zwiqzku z poborem w6d podziemnych z dwoch ujq6 bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego, PGW Wody Polskie ustalalo dla ZW|K podwy2szone
oplaty na podstawie arl,2B1 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne2s.

W kontrolowanym okresie lqczna wysoko6c oplat podwy2szonych z tego tytulu
wyniosla 43,6 tys. zlzo. Oplaty uiszczano w ciqgu 14 dni od dnia dorqczenia
informacji ustalajqcych ich wysoko66 za poszczegolne kwartaly, zgodnie z arl,281
ust 6 Prawa wodnego.

(akta kontrolitom lstr. 100-140, 143)
1.5. ZW\K 21 maja 2018 r. pzedstawil Radzie Gminy projekt Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciek6wzt, kl6ry zostal przyjgty Uchwalq
NrL/310/2019 z 28 czerwca 2018 r. ipzekazany do zaopiniowania przez PGW
Wody Polskie. Po dokonaniu poprawek iuzupelniefl, zgloszonych pzez organ
regulacyjnyzs i uzyskaniu jego pozytywnej opiniize, Regulamin zostal przyjqty

zDecyla Starosty Radomskiego znak R0.6341.20.1.2021 z22naia2021 r.
zr Wyrok Sqdu Rejonowego w Radomiu Sygn. Akt lC '191/01.

zr lnformacja otzymana od W6jta Gminy Wiezbica.
zs Dz. U. z 2021 po2.624, dalej: Prawo wodne.
26Wtym8,4tys.ilw2019 r., 13,9tys.zlw2020r.i21,2tys.zlwl-ej polowie2021 r.
27 Popzedni Regulamin zostalpr4jety UchwaqNrXXlllll75l20l2 Rady Gminy Wiezbica z dnia 21 wzeSnia 2012 r.
28 PGW Wody Polskie wea/valo Radq Gminy do usuniecia brak6w i bQd6w w Regulaminie wskazgqc, 2e projekt nie zawieral

m.in. informacji na temat sposobu rozliczania starej i nowej taryfy w okresie migdzyodczytowym, zapis6w na temat
mo2liwoSci uzyskania informacji pzez potencjalnego odbiorcg w zakresie dostgpno6ci uslug, sposobu rozliczania
w pzypadku nieprawidlowego dziatania wodomieza gldwnego czy sposobu dokonywania odbioru wykonanego przylqcza.

2e Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zaaqdu Gospodarki Wodnej w Wanszawie PGW Wody Polskie postanowieniem

WA,RET.070.2, 1 31.6.2018 z 27j2.2018 r.



Uchwalq Nr Vl/43/2019 r, Rady Gminy Wiezbica z 18 marca 2019 r30' Regulamin

zawieral postanowienia wymagane art, 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodg, tj. w szczeg6lnoSci minimalny poziom Swiadczonych uslug, warunki i tryb

zawierdnii um6w, iposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat, warunki

paylqczenia do sieci, standardy obslugi odbiorcow, w tym sposoby zalatwiania

i'eflariracji oraz wymiany informacji dotyczqcych zaklocefl w dostawie wody

i odprowidzaniu Sciekow oraz warunki dostarczania wody na cele pzeciwpoZarowe.

(akta kontrolitom I str. 240-280)

Regulamin w rozdziale V Warunki paylqczenia do sieci zawieral postanowienia

nieigodne z obowiqzujqcymi pzepisami prawa. W szczegolno6ci:

- * S 15 ust. 4 wskazano elementy, ktore powinien zawierad wniosek o wydanie

waiunkow przylqczenia do sieci, kt6re byly niezgodne z art, 19a ust, 4 ustawy

o zbiorowym zaoPatzeniu w wod?,

- w $ 17 ust, 1 wskazano termin na okre6lenie warunk6w przylqczenia wynoszEcy

30 dni od dnia zloLenia wniosku, ktory byt niezgodny z w arl. 19a ust. 1 ww.

ustawYrt'
powyzsze bylo skutkiem niedostosowania do dnia.19 wzesnia 2021 r. Regulaminu

do fzepis6w ustawy o zbiorowym zaopatzeniU w wodg, co zostalo opisane

w sekcji ustalone nieprawidlowo*ci.
(akta kontrolitom I str.270, 275,281)

Kierownik wyja$nil m.in., 2e pomimo braku aktualizacji Regulaminu, Zaklad stosowal

nowy wz6r-wniosku o wydanie warunkow przylqczenia do sieci oraz wydawal

warunki z. zastosowaniem nowych terminow ustawowych,
(akta kontroli tom I str.2B1 ,282)

1.6. W poszczegolnych latach kontrolowanego okresu, w zakresie zbiorowego

zaopatzenia w wolg, Zaklad uzyskaldochody w wysokoSci: 235,8 tys. zlw 2019 r.,

313,6 tys, zl w 2020 r. i 143,2 tys. zl w I p6lroczu 2021 r. W zakresie zbiorowego

odprowadzania Sciekow dochody wyniosly odpowiednio 257,8 tys' zl, 164,2 tys. zl

i22O,O tys. zl. W kontrolowanym okresie Zaklad nie pozyskal zadnych Srodk6w

zewnqtznych.
(akta kontrolitom lstr. 156-161)

Srodki finansowe na dzialalno$i ZW|K w poszczegolnych latach planowano na

podstawie wykonania w roku popzednim z uwzglgdnienieq3m]an przewidywanych

na dany rot<. trtalwiqkszy udzial w kosztach Zakladu (ok.57,1%) mialy wydatki na

wynagrodzenia osobowe wruz z pochodnymi, w dalszej kolejno6ci (17 ,1Yr) zakup

energii elektrycznej i szkolenia pracownikow (7,9o/o).

(akta kontroli tom I str, 140, 143,163-217)

Kierownik wyjaSnil m.in., 2e Srodki finansowe zwiqzane z gospodarowanigm

zasobami wodnymi byly i sq wystarczajqce jedynie dla zapewnienia ciqgloSci

dzialalnoSci Za(ladu, 
-natomiast 

nie sq adekwatne do potzeb inwestycyjnych

Zakladu. Cala sied wodociqgowa, ujqcia wody, oczyszczalnia i pzepompownie,

Sciekow wymagajq nowych inwestycji i modernizacji. Uzyskane Srodki ze sprzedaby

uslug pozwalaly- jedynie na dzialania dora2ne. Sieci i uuqdzenia stazejq siq

,r.do, szybszyrntempie. Pojedyncze dzialania remontowe przynoszq krotkotrwale

efekty. Podjgci6 konkretnych zadafr inwestycyjnych, pociqgnqloby jednak za sobq

drastyczny wzrost cen uslug.
(akta kontroli tom I str, 141 ,144,145)

Zaklad nie opracowal wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzefl

wodociqgowych i uzqdzen kanalizacyjnych, o ktorym mowa w arl'.21ust, 1 ustawy

o zbioroilyrnzaopataeniu w wodq, z uwagi na nieplanowanie takich dzialafl.

m Regulamin wszedlw 2ycie 10 kwietnia 2019 r.

sr Terminy ustawowe wynoszq2l i 45 dni.



Kierownik wyjaSnil m.in., 2e ujgcia wody licz4 ponad 40 lat i byly budowane na miarq

owczesnych czas6w. Modernizacja ujq6 i urzqdzeh wymaga opracowania bardzo

kosztownej koncepcji calo6ciowej pzebudowy, dostosowania ujqd i catej sieci

wodociqgowej i kanalizacyjnej do aktualnych potrzeb. Wieloletni plan nie zostal

opracowany, bo nie zostala opracowana koncepcja uporzqdkowania gospodarki

wodno-Sciekowej. Koncepcjq takq jak rowniez jej realizacjq mo2e wykonac jedynie

Gmina Wieabica z ewentualnym pozyskaniem $rodkow zewnqtrznych.

(akta kontroli tom I str. 140, 143, 144,185,186)

Kierownik zwrocil siq m.in, w dniu 3 wze6nia 2020 r. do W6jta z pro6bq

o opracowanie koncepcji skanalizowania pozostalej czg6ci Gminy, Do dnia

zakoflczenia kontroli NIK koncepcja nie zostala opracowana.

Z informacji uzyskanej od W6jta wynika, 2e powodem nieopracowania koncepcji byl

brak Srodkow finansowych.
(akta kontrolitom lstr. 155, 236-239)

W kwestii potrzeb inwestycyjnych Kierownik wyjaSnil, ze Srodki na pokrycie prac

inwestycyjnych i modernizacyjnych sq trudne do oszacowania. W sprawozdaniu

z dzialalno6ci za rok 2020 okre6lono niezbqdne potzeby, koszt ich realizacji to

okolo 3 mln zlotych - w ciqgu okolo pigciu lat. !$skazane potrzeby nie obejmujq
inwestycji, ktore wynikac bqdqz opracowania koncepcji upozqdkowania gospodarki

wodno-Sciekowej na terenie Gminy. W pzypadku jej opracowania moze okazac sig

niezbgdna budowa nowego ujgcia wody, a koszt budowy to kilka milionow zlotych,

Z ekonomicznego punktu widzenia mo2e by6 wymagana budowa nowej

oczyszczalni w innym miejscu. Obecna, zlokalizowana na skraju Gminy, nie pozwala

na podlqc2enie pozostalych odbiorcow bez budowy pzepompowni oraz rozleglych

sieci kanalizacyjnych. Koszt budowy moze wynie66 od 5 do 10 mln zl.

(akta kontrolitom I str, 162, 189, 205)

1.7. W kontrolowanym okresie obowiqzywala taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w zatwierdzona Wzez Dyrektora

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie

decyzjq WA.RET.070.1.377.4.2018 z dnia 2 listopada 2018 r.32 Dla uslug

zaopatzenia w wodq wyodrqbniono sze56 grup taryfowych, ustalajqc r62ne stawki

oplaty abonamentowej oraz dwie grupy dla uslug odprowadzania Sciekow.

W taryfie zastosowano jednolitq cene za 1 m3 dostarczanej wody33 oraz jednolitq

cene za 1 mo odprowadzonych 5ciek6w3a, z uwagi na Swiadczenie ww. uslug

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Taryfa zostala

opracowana zgodnie z wymogami okre6lonymi w art. 20 ust. 1-4 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg. W szczegolno6ci okreSlono jq na podstawie

niezbqdnych pzychodow po dokonaniu ich alokacji na poszczegolne grupy

taryfowe, stawki oplat zroznicowano na podstawie udokumentowanych r6znic

kosztow zbiorowego zaopatzenia w wodq. Ewidencja ksiqgowsss wtazz ewidencjq

sprzedazy36, prowadzona byla zgodnie z art, 20 ust. 5 ustawy o zbiorowym

zaopatzeniu w wodq. Umozliwiala ona wydzielenie kosztow stalych izmiennych,
pzychodow zwiqzanych zposzczeg6lnymi rodzajami dzialalnoSci pzedsigbiorstwa

wodociqgowo-kanalizacyjnego a tak2e, w odniesieniu do poszczegolnych taryf,

alokacjg niezbqdnych pzychodow wedlug taryfowych grup odbiorcow uslug.
(akta kontrolitom lstr. 283-346)

1.8. Taryfa nie zawierala rozwi4zan majEcych na celu motywowanie odbiorcow

uslug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania Sciekow, o ktorych mowa

c Nowy wniosek o zatwierdzenie taryfy pzeslano do PGW Wody Polskie w dniu 2 sierpnla 2021 r. do dnia zakonczenia

kontroli NIK nie zoshla zatwierdzona pzez organ regulacyjny.
s3 3,10 zl w 'l oku; 3,1'l zl w drugim roku i 3,10 zl w tzecim roku oboadqzywania hryry.
er 6,52 zl w pierwszym, 6,77 zl w drugim i 6,79 w trzecim roku obowiqzywania taryfy.
s Prowadzona w programie FK€QL PTI Zubix Sp. zo.o.
16 Prowadzonqw prognamie altWik.
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Ustalone

nieprawidlowoSci

w $ 3 pkt 1 lit2 iS 13 ust2 pkt Zrozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej

iZ.gfrdi Sr6dladowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okre6lania taryf, wzoru

wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunk6w rozliczeri za zbiorowe zaopatzenie

w wodq izbiorowe odprowadzanie Sciekowsz.

w ocenie Kierownika Zakradu w taryrie n,. ,"nu(Tl?}31ffi[[fr *:.1i1.''1x.,?

motywujqcego odbiorcow do racjonalnego korzystania.z wody i ograniczania

Sciei<ow dOy? *w. przepisy sq martwe, brakuje wytycznych w jaki spos6b w laryfie
zawrzebialfue rozwiqzania. Oplaty za dostarczanie wody iodprowadzanie Sciekow

nie mogq byd wygoiowane. Opracowujqc taryfq Zaklad liczll koszty tak, aby nie

podnieS?'cen w'iposob nieuzasadniony. Obecnie okolo 13% odbiorcow nie ma

zamontowanych wodomiezy i rozlicza siq ryczaltowo, a tym samym nie

racjonalizuje zuhyciawody. Dlatego pozataryfowo Rada griny podjqla uchwatqso,

n, *oty kiOrej wbrowadzono Ooplatg z bud2etu Gminy 0,3 zl netto do ceny z 1 m3

wody dia odb-iorc6w posiadajqcych wodomierze. Celem takiego rozwiqzania byto

pae'konanie odbiorc6w rozliczaiqcych sig ryczaltowo do zaloZenia wodomiezy'

irlatomiast w projekcie taryfy na okres od grudnia 2021 r. wprowadzone zostaly

oplaty za po1wyZszenie dopuszczalnych wartobci wska2n i k6w zan ieczyszczefi

w odprowadzanyih Sciekach oraz oplaty za podwyzszenie dopuszczalnych wartoSci

wskaZnikow zanieczyszczeft, W jego ocenie takie rozwiqzanie powinno

zmotywowad od b iorcow do zm n iejszen i a zan iecz y szczania Sciekow.

(akta kontrolitom lstr, 347-360)

W dzialalno6ci kontrolowanej jednostki w pzedstawionym wyzej zakresie

stwierdzono n astgpujqce n ieprawidlowo6ci :

1. Nieopracowanie zakresu obowiqzkow i kompetencji poszczegolnych kom6rek

organizacyjnych, opis6w poszczegolnych stanowisk pracY oruz aktualnych

zakresow-obowiqzkow dla pracownikow zatrudnionych w dzialach technicznych,

co bylo niezgodne ze Standardem A3 Komunikatu Nr 23 Ministra Finansow

z dnii 1G grudnia 2009 r. w sprawie standard6w kontroli zazqdczq dla sektora

finans6w publicznych, kt6ry stanowi, 2e zakres zadan, uprawnien

iodpowiedziatnoSci iednoste[, poszczeg1lnych komorek organizacyinych

jednostki oraz zakres podlegtoSci pracownik1w powinien byc okre$lony w formie
'pisemnejw 

sposdb przeirzysty isp6iny. Aktualny zakres obowiqzk1w, uprawnien

i od powiedzialnofici powinien byd okre Slony d la kafud ego pracownika,

Kierownik wyjaSnil m.in., Ze w Zakladzie obowiqTuje Regulamin Pracyae 61u

wszystkich pracownik6w, okreSlajqcy organizacjq i porzqdek w pracy oraz

zwiqzane 
'z 

tym prawa i obowiqzki pracownikow i pracodawcy,

O ww. obowiqzkach wynikajqcych z Komunikatu Nr 23 dowiedziano siq w trakcie

kontroli NIK 
-iw 

najbli2szym czasie planowane jest uzupelnienie brakujqcej

dokumentacji.
(akta kontroli tom I str. 51, 54, 55, 62-84\

2. Niepaedstawienie Radzie Gminy projektu zmian w Regulaminie dostarczania

wody iodprowadzania Sciekow, w terminie umozliwiajqcym dostosowanie go

T Dz.U.poz.472,zezm.
so uchwa'la nr 1w2t2011 zdnia2 czewea2o11 r, w sprawie ustalenia doptat do ceny 1 mrwody na terenie Gminy wiezbica.

g i pf<t f ft2rozporz4dzenia Ministra Gospodarii Morskiej iZeglugi Sr6dl4dow$zdnia.27 lutego 2018 r. w sprawie

idelfinia taryf, wzoru'wnioif,, o ,.t*ierdrrnie taryff oriz warunfOw rozliczeir za zbiorowe zaopatrzenie w wodq

i.Ulo.*. oOjrowadzanie Sciek6w, stanowi, 2e pzedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne.opracowuje taryfe w spos6b

,ap.*ni.lq.i *oty*owanie oOOlorco, ushj Oo iaclonainego kozystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia Sciek6w.

litoriiitb'6 ,it z pt t 2 ww. rozpozqdienia stanowi, ie ceny i stawki optat powinny. byd r62nicowane w taki spos6b,

ZeOy iapeilnie motywowanie odbiirco'ar usfug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia

$ciek6w.

" iii aAieni,e nr 13 Kierownika ZW|K z dnia 12 grudnia 20'18 r. w sprawie uaktualnienia i ujednolicenia Regulaminu Pnacy

iWiK w Wieznicy, zmienione Zarzqdrefiiem nirctZOZO z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie aneksu Regulaminu Pracy

ZW|KwWiezbicy.

I
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Opis stanu

faktycznego

do ustawy o zbiorowym zaopatzeniu w wodq, w my6l art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane i niekt6rych innych

ustawao. Termin na dostosowanie Regulaminu uplynql 19 wze6nia 2021r.

Skutkiem powy2szego, Regulamin zawieral postanowienia niezgodne

z pzepisamiar1 1g a ust. 1 i4 ustawy o zbiorowym zaopatzeniu w wodq.

Kierownik wyja6nil m.in., 2e przyczynq niepzygotowania zaktualizowanego

projektu Regulaminu byl brak czasu z powodu kontroli innych instytucji oraz
'pro'Otemow 

wynikajqcych ze struktury organizacyjnej, tj. braku odpowiedniej

iiczby pracownik6w biurowych. O6wiadczyl, 2e po zakoriczeniu kontroli NIK

pzyitqpi do prac nad dostosowaniem Regulaminu i przedstawi go Radzie

Gminy' 
(akta kontrolitom lstr. 281)

Zaklad uzyskal pozwolenia wodnoprawne dla tzech ujq6 wody i oczyszczalni

Sciek6w. Eirak pozwoleh dla dw6ch pozostalych ujqc byl niezalezny od Zakladu,

ktory ponosil z tego tytulu podwy2szone oplaty za uslugi wodne, Obowiqzujqca

taryia zostala zatwierdzonaWzezorgan regulacyjny. Zaklad nie opracowalprojektu

,miany Regulaminu dostarczania wody iodprowadzania Sciekow, dostosowujqcej

jego tre6c do zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg.

ZWiX nie dysponowal wystarczajqcymi 6rodkami finansowymi na realizacjq

inwestycji zwiqkszaj4cych zasiqg sieci kanalizacyjnej, do ktorej jest podlqczonych

34,10/o uzytkownikow wodociqg u.

2. Wykonywanie zadafi z zakresu gospodarowania zasobami

wodnymi

2.1. W 2020 r. siec wodociqgowa zostala rozbudowana o dwa odcinki o lqcznej

dlugo6ci 0,7 km. Dwie inwestycje pn. ,,Budowa sieci i przylqcza wodociqgowego na

terenie dzialek 2096t12, 24213, 24217,24218 i24212, polozonych w m. Rzeczk6w",

o wartoSci 100,4 tys. zl i ,,Budowa wodociqgu przy ul. Dolnej w m, Wierzbica",

o warto6ci 65,9 tys. zl, zostaly zrealizowane i sfinansowane Wzez Gminq Wiezbica,

a nastqpnie priejete przez Zaklad do u2ytkowania' ZW|K nie bral udzialu

w planowaniu i reatizacji ww. inwestycji, natomiast uczestniczyl w odbiorach rob6t

budowlanych.
(akta kontrolitom lstr. 143, 144,218-236, 238,239, 361)

Z informacji uzyskanej od Wojta wynika m.in., 2e inwestycja dotyczqca budowy sieci

i przylqcza i Rzeczkowie zwiqzana byla z now_o wybudowanym punktem

set'etdywnel zbiorki Smieci. Budowa wodociqgu wWierzbicy.wynikala natomiast

zwykonani-a w 2018 r, projektu sieci sfinansowanego zfunduszu soleckiego na

proiUq mieszkaficow. W6jt nie egzekwowal od ZW|K opracowania wieloletniego

planu'rozwoju i modernizacji uzqdzeri z powodu trudnej sytuacji finansowej

Zakladu, ktory ze wzglqdu na wielkoSi przychod6w i tak nie bylby w stanie

samodzielnie sfinansowa-6 kosztownych inwestycji. Dlatego to Gmina realizowala

tego typu inwestycje, aZakladdokonywalbie2qcych napraw, remont6w i mniejszych

inwestycji' 
(akta kontrolitom I sh. 238, 239)

2.2. W latach 2019-2021 Zaklad zapewnil przeprowadzenie rocznych kontroli

stanu technicznego, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
prawo budowlanq obiekiow budowlanych znajdujqcych sig na piqciu ujqciach wody

oruz na przepompowni i oczyszczalni Sciekow. Roczne kontrole okresowe na

ujqciach w Polanach, Zalesicach i Wiezbicy oruz na przepompowni Sciek6w

w Wierzbicy przeprowadzono w grudniu 2019 r. i w grudniu 2020 r. Pierwszq rocznq

40 Dz. U. poz. 471.
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kontrolq obiekt6w na oczyszczalni Sciek6w paeprowadzono we wzeSniu 2020 r.

Pienusze kontrole roczne na ujgciach niebqdqcych wlasnoSciq gminy w Rudzie

Wielkiej i Rzeczkowie zostaly pzeprowadzone w dniu 16 lipca 2021 r., w trakcie
kontroli NlK. W toku kontroli stwierdzono, 2e elementy budynk6w znajdowaly siq

w nale2ytym stanie technicznym, ale zapewnienie ich pelnej sprawnoSci technicznej

wymaga wykonania bie2qcej konserwacji, naprawy biezqcej lub naprawy gl6wnej.

Uzqdzenia sluzqce ochronie Srodowiska znajdowaly siq w odpowiednim stanie

technicznym, W protokolach zlecono wykonywanie biezqcych napraw i konsenrvacji.

W odniesieniu do budynkow na ujgciach w Zalesicach i Wierzbicy oruz na
przepompowni w Wiezbicy zalecono m.in. termomodernizacjq, wymiang pokrycia

dachowego bez wskazania terminu i stopnia pilnoSci. ZWiK dokonywal biezqcych
napraw i konsenuacji ww. budynk6w. Nie wykonal natomiast zalecen dotyczqcych
termomodernizacji budynk6w i wymiany pokryi dachowych. Kontrole zostaly
pzeprowadzone Wzez osobg posiadajqcq stosowne uprawnienia i odnotowane
w ksiqzkach obiektow budowlanych. Ponadto ZWIK zapewnil pzeprowadzenie
badafi okresowych instalacji elektrycznych na ww. obiektach,
ZWiK nie posiadal dokumentow potwierdzajqcycfi pzeprowadzenie pigcioletnich

kontroli stanu technicznego ww, obiektow oraz sieci wodociqgowej i sieci

kanalizacyjnej, co zostalo opisane w sekcji ustalone nieprawidlowoSci.
(akta kontrolitom I str, 362-367, 387)

2.3. W kontrolowanym okresie na terenie Gminy funkcjonowalo pigd stref
ochronnych ujqd wody obejmujqcych wylqcznie tereny ochrony bezpoSredniejrt,
ktore zostply ustanowione z uzqdu pzez PGW Wody Polskie.
Zaklad nie posiadal analizy ryzyka, o kt6rej mowa w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo
wodne. Zgodnie z art. 551 ust. 2 ww. ustawy. Termin jej spoaqdzenia i zlozenia
wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujqcych tereny ochrony

bezpo6redniej i po5redniej uplywa 1 stycznia 2023 r.

(akta kontrolitom I str. 368-377, 384-385)
Kierownik zwracal sig tzykrotnie do Wojta z proribq o wykonanie lub sfinansowanie
opracowania analiz ryzyka, wskazujqc 2e skutkiem braku takiej analizy bqdzie
uniewaznienie pozwolefi wodnoprawnych. Zwracal uwagq na koniecznoSc podjqcia
prac nad analizqw I kwartale 2020 r.

Z informacji uzyskanej od Wojta wynika, 2e powodem niewykonania analizy ryzyka
ujg6 wody byl brak Srodkow finansowych.

(akta kontroli tom I str, 153-155,236,237,239)
Oglgdziny czterech stref ochronnych wykazaly m.in,, 2e byly one ogrodzone
iodpowiednio oznaczone, zgodnie z arl. 129 ustawy Prawo wodne. Stosowane
tablice informacyjne byly zgodne ze wzorem okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w prawie wzor6w tablic informacyjnych o strefie
ochronnej ujgcia wodya2. Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo wodne tereny byly

u2ytkowane wylqcznie dla cel6w zwiqzanych z eksploatacjq ujgcia wody. Tereny

byly zagospodarowane zieleni4 aurzEdzenia do poboru wody zabezpieczone pzed
pzedostawaniem sig do nich wod opadowych lub roztopowych. Scieki zurzqdzen
sanitarnych, przeznaczonych do uzytku dla osob zatrudnionych przy obsludze, byly
odprowadzane poza granicq terenu.

(akta kontrolitom I str. 378-383)

2.4. Zaklad nie ponosil, w kontrolowanym okresie, podwyzszonych oplat za

kozystanie z uslug wodnych z przekroczeniem warunkow okreSlonych

w pozwoleniach wodnoprawnych.

4'Strefy ustanowione decyzjami PGW Wody Polskie: WA.2U2.4.4100.97j2018.AK z 10 pa2dziemika 20'18 r. dla ujgcia

w Wieabicy, WA.2U2.4.4100.97.2018.AK219 pa2dziernika 2018 r. dla ujecia w Zalesicach, WA.2U2.4.4100.97.2.2018.4K
z 10 pa2dziernika 2018 r. dla ujgcia w Rudzie Wielklej, WA.2U2.4.4100.97.3.2018.AK 224 pa2dziemika 2018 r. dla ujqcia

w Polanach IWA.2U2.4.4100.121.2021.EMG 230 sierpnia 2021 r. dla studni gQbinowej nr 6 w Rzeczkowie.
a2 Dz. U. poz. 1217 .
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Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi wydanymi pzez Starostq Radomskiego

nI pob6r wody dla trr..n ujqd wody, Zaklad prowadzil systematyczne pomiary ilo6ci

fodierrn.; *ody a porblq wodomierzy' zainstalowanych wobudowie studni'

fitooo*i.". poiiadaly aktualne oceny zgodnoSci z dyrektywq MlD. Prowadzono

,*ni.Z ewidencjq wynik6w przeprowadionych pomiar6w llo$ci ijako$ci wody,

, ft r.l wynikaa3, ze nie pzbfrotzono limitfw rocznej ilo$ci poboru wod oraz

S"Oni6Oo6owej ilo$ci pobranejwody, okre6lonych w pozwoleniach wodnoprawnych'

(akta kontrolitom I str. 88-96, tom ll str' 1-42)

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie oczyszczonych S9i9k611v

Ji rzet<i Szabasowki , ia*laa piowaOzit pomiary iloSci odprowadzanych Sciekowaa'

kt6ry.h analiza wykazala, ze nie pzekroczono Sredniodobowego limitu ilosci

Scie'kow okreslonego w pozwoleniu (980 ms/d). Stwierdzono natomiast

po.fio.r.ni. dobolwego timitu maksymalnej ilo6ci odprowadzonych Sc19!6w

[i300rg/dt *dniach: i0 k*ietnia 2020 r. (1507,3 m3/d) i21 kwietnia 2024 r'

(1329,1 m3/d)45,
(akta kontroli tom I str. 97-99, tom ll str' 11,12,41)

Kierownik wyjasnil m.in., 2e ptzyczynqpowy2szego bylo wystqpienie gwa'ltownych

buuzopaOimi deszczu, kt6ry popzez sied kanalizacyjnq i prawdopodobnie otwory

we wlazach studzienek Oortaisie'Oo oczyszczalni Sciekow. Z uwagi na podejrzenie

*p*rOrrnia wod opadowych do sieci kanalizacyjnej, ZWiK dokonal we wrzeSniu

i6Zl r.zakupu zadymiarkido studzienek w celu pzeprowadzenia konholi'
(akta kontrolitom ll str' 41)

Przeprowadzane, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, pomiary jako6ci Sciekow

n ie wykazaly pze kroczefi do pu szczaln ych stqzeri zanieczY szczen.' 
(dt ta kontroli tom I str. 97-99, tom ll str' 11' 12)

Wyniki pomiarow ilo6ci i jako6ci Sciekow Zaklad przekazywal do PGW Wody Polskie

orlz Oo Delegatury WIOS w Radomiu na formularzu zgodnym z zalqcznikieT ll 2

io)iio6ar"nTa Ninistra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rod-zal91v

*Vnif,O* pomiarow prowadzonych .w. zwiqzku . z eksploatacjq instalacji lub

,#qJr.nid i innych danych oraz ierminow i sposobow ich prezentacji+e. Zaklad nie

pri.irry*rl nitomiast informacji o wynikach prowadzonych pomiar6w ilo$ci

ioOitru,i,cn w6d podziemnych iw6d powiezchniowych, co zostalo opisane w sekcji

u stalo ne n ie P rawidlowofici.
(akta kontroli tom ll str. 11, 12,35'37)

2,5. W celu obni2enia strat wody w sieci wodociqgowej, Zaklad:

- zamontowal przemienniki czqsiotliwoSci na ujqciu w Zalesicach w 2019 r. i na

uieclu w Rzeczkowie w 2O2d r. wydatkujqc lqcznie18,6 tys. zl (15,6 tys. zlaz

w 2019 r. i 3,0 tYs. zl w 2020 r,)'

- zakupil rejeitratory poepty*u na ujqciach wogy. y^Wiezbicy i Zalesicach

w 2OZ0 r, oruzw Polanach i zOZl r. o l4cznej warto$ci 7,2 tys. zl (w tym 4,8 tys' zl

w 2020 r.i2,4 tYs. zlw 2021r),.

- zat<upit cyfrorJy detektor wyciekow w 2019 r. o warto5ci 5,0 tys' zl,

- zakupil zamraLarkido rur w 2020 r. o warto6ci 4,2tys'zl,

- zleciibadania najstarszej sieci zeliwnej w 2019 r., koszt 0,5 tys. zl,

(akta kontrolitom ll str,43-74)

43 Stwierdzono w oparciu o ewidencjq stan6w wodomierzy oraz oswiadczenia kwartalne sktadane pzez ZW|K do PGW Wody

Polskie na podstawie art. 552 ustawy Pnawo wodne'

" ;;id;;il lta.r-iywyOrufi doilli" gen**ane z zainstalowanych w dw6ch komoach. chemicznvch sond Prosonic T-

FfyfUi]Ol-Wiirrfi wsrdzywaly ilo$ci od-prowadzonych Sciek6w w ukladzie dziennym i n-arastajqco'

rs Analizie poddano ewidencje ir.s,,iiijp'[*.di..v.tt s.irk6* za okresy: zz.oq.-io.oo.zots, 14.02'46.04.2020 oraz27 '03''

24.05.2021.

" oi. tl'i zOog r. nr 215 po2.1366, ze zm. (uchylony z dniem Elutego 2020 r')'

47 w tym s,6 tys. zt sroori wrasnJ'ii'r<rao;iid,0 tit. zl Srodki z dlotacii cet6wq udzielonej z budzetu Gminv wieftbica na

podltawie umowy 222ma1a2019 r.
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Kierownik wyjaSnil m,in,, Ze ZaYJad sukcesywnie dokupuje,moduly telemetryczne

(rejestratoryi'*r^, z wodomiezami biezqco rejestrujqcymi pzeplyw wody calq

lobe, Oan'e pozyskane z rejestratorow, Szczegolnie w porze nocnej, pozwalajq

stwierdzi6, czy nie wystqpila powazna awaria sieci wodociqgowej. Zakupiony

w2019r.'cyfrowy deiektor wyciekow pozwala wstqpnie zlokalizowa6 wyciek.

Zamontowanie pzemiennikow czgstotliwosci pozwolilo uniknq6 udezen

hydraulicznych na sieci, kt6re mogly powodowac wystqpienie powaznych awariias'

Bldanie w 2Otg r. siecizeliwnejza fomocqspecjalistycznej aparatury wykrywajqcej

wycieki potwierdzilo i zlokalizowalo wyciek.

(akta kontrolitom lstr. 140, 144,189,204, tom llstr,43,80)

W kontrolowanym okresie straty wody wyniosly: 67,9 tys. m3 w 2019 r., 189,1 tys' ml

i ZAZ1 r. i 106,1 tys. ms w I p6iroczl 2021 r. Straty te stanowiNy odpowiednio lS-1%

ilo$ci wody pobrahej w 201'9 r. (369,9 tys. me), 3819010 wody pobranej w 2020 r'

(4g7 ,7 tys. ms) i 41,59o/o wody pobranej w I p6hoczu 2021 r. (255,1tys. ms),

Kierownik nie potrafil wskazac przyczYn tzykrotnego wzrostu strat wody w 2020 r,

w porownaniu do roku 2019. Po analizie stanow wodomierzy i iloSci pobranej wody

ocenil, 2e strata wykazana w 2019 r, moze by6 nie(oszacowana, tym bardziej ,2e na.

porrqiku 2020 r. iostaly zamontowane nowe wodomieze miez4ce ilo56 pobranej

woOy ze studni glgbinowych na ujqciach w Zalesicach i Polanach, Zwr6cil rowniez

u*a!q na fakt, 2sokolo-300 odbiorcow nie posiada wgdomiezy i rozlicza siq wq

pzeiigtnycn norm zuzycia, tym samym nie ma mozliwo6ci kontrolowania faktycznej

itoSci poLrrnej wody, co nie pozostaje bez wplywu na jej straty, zwlaszcza

w okresach suthych,-Rownie2 pomimo zblizonej liczby awarii w tych latach straty

mogq byd rozne z powodu roznej skali wycieku,
(akta kontrolitom llstr. 75-79)

ZWiK nie posiadal oszacowanego ekonomicznego poziomu wyciekow z sieci'

Kierownik wyjaSnil m.in,, 2e Zaklad podejmuje dzialania ograniczajEce straty'

Glowne fosziy strat to koszty energii elektrycznejoraz oplat zmiennych. Oszacowal,

2e w 2O2O r. ich wysoko6c wyniosla okolo 78,6 tys, zl, co stanowi 70/o kosztow

w zakresie zbiorowego zaopalrzenia w wodg. Zwrbcil r6wniez uwage, 2e zuZycie

energii w 2018 r. wynosilo 406 tys. kWh, w 2019 r.- 357 tys' kWh, a w 2020 r' - 334

tys. [Wfr. Podjqte dzialania tj. montaz falownikow, wymiana pomp, montaz sond

iabezpieczajq6ycn, uklad6w sterowania umozliwilo zaoszczqdzenie okolo

72lys,. kWh,-cb'daje okolo 28,8 tys. zl oszczqdno6ci rocznieae.

(akta kontrolitom ll str. 79, B0)

2.6. W kontrolowanym okresie wystqpily 53 awarie sieci wodociqgowej, w tym 
.]-!

w 2019 r.,23 w 2O2Or. i 11 w lpolowie 2021 r. Wska2nik intensywno6ci awariiso

wyni6sl odpowiednio 0,25, 0,29 i 0,14. Awarie sieci dotyczyly pgkniqcia rur -
nijczqsciej'2eliwnych, sporadycznie (dwukrotnie w ka2dym roku) doszlo do awarii

nylrairtOw. Awarie naprawiano poprzez zalolenie opasek naprawczych lub

wymiang zasuw na puyiqczach. W Zadnym z tych pzypadkow nie przeprowadzano

niOan litoSci wody, o-ki6rycn mowa w S 6 pkt 1 lit. c rozpozqdzenia w sprawie

jako6ci wody.

Kierownik wyjaSnil, ze badania nie byly przeprowadzane z uwagi na to, 2e w ocenie

pracownik6w nie byly one na tyle powa/ne, aby mogly stanowic zagro2enie

iogorszenia jako5ci wody. Rwarie byty usuwane na bieZqco, wY1opy bylY

odwodnione i w wigkszo$ci pzypadk6w naprawy polegaly .na monta2u opaski

naprawczej na ruoe. Ponadto'czas tnrania awarii nie bytdlugi (trwal maksymalnie

48 popzedni uklad sterowania dziatal w systemie start - stop, kt6ry powodorrual wi.]: qnlqryl zarowno w pracy pomp jak

i ,lili*il.i,qg.*.ii p"eO. rcrvstri,i'nie iape'ilniar wymagairego cisnienia u skralnie zlokalizowanych odbiorc6w'

4s Pay cenie za 1 kWh wynoszqcE0,4O zl.

s Liciony jako stosunek iiczby dwirii sieci do lqcznej dtugoSci sieci wodociqgowej.
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kilka godzin), Nastqpnie siec byla poddawana dezynfekcji i plukaniu za pomocq

hydrantow. Taka praktyka wynikala z wieloletniego doSwiadczenia.
(akta kontroli tom ll str. Bl, 82)

W ww. okresie nie wystqpily awarie sieci kanalizacyjnej.

Kierownik wyja6nil, 2e ZW\K monitoruje i usuwa na bie2qco zatory sieci popzez

udraZnianie uzqdzeniem typu Wuko lub zleca usunigcie zatoru wykonawcy

posiadajqcemu uzqdzenie o wigkszej wydajno6ci. Monitorowanie odbywa siq

praktycznie codziennie poprzez rewizje studni kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia

awaryjno6ci sieci oraz skr6cenia czasu usuwania awarii zamontowano rejestratory
pzeplywu na trzech ujqciach wodysl, pzemiennikiczqstotliwo6cis2, wymieniono lub

zamontowano zasuwy na sieci oraz dokonano podzialu iloSci wody z jednego ujqcia

na dwie strefy zaopatrzenias3.
(akta kontrolitom ll str.43, B0- 81)

Zaklad nie prowadzil ewidencji czasu tnruania awarii (tj. pzerw w dostawie wody dla

odbiorcow). Kierownik oszacowal, 2e lqczny czas tnuania awarii w poszczegolnych

latach kontrolowanego okresu wyni6sl: 75 godzin w 2019 r,, 105 godzin w 2020 r.

i42 godziny w I polowie 2021 r. Maksymalny czas trwania awarii wyni6sl piq6

godzin w 2019 r., osiem - w 2020 r. i sze56 - w{ pohoczu 2021 r. Minimalny czas
tnrvania awariiw calym okresie to 3 godziny.

Kierownik wyja6nil, 2e wszelkie powa2ne awarie sieci wodociqgowej sE usuwane
natychmiast po zgloszeniu. W zale2no5ci od skali awarii ZW|K dokonuje oceny

konieczno6ci przerwania dostaw wody. W sytuacji gdy awaria, w ocenie
pracownikow, mialaby wplyw na jakoSc wody lub stanowila istotne zagrozenie,

np, dla mienia, w ruchu drogowym, wylqczenie dostaw wody nastqpuje jeszcze

pzed podjgciem naprawy. Wylqczenia dostaw wody dokonuje siq czgsto dopiero po

wykonaniu wykopu i ocenie wielkoSci awarii. W pzypadku niewielkich awarii,

pracownicy sqw stanie dokonad napraw bez wylqczenia dostaw wody,
(akta kontrolitom ll str. 83, 84)

2.7. W kontrolowanym okresie ZW|K nie prowadzil uzdatniania wody, Woda
poddawana byla jedynie okresowej dezynfekcji podchlorynem sodu za pomocq

pomp dozujqcych zainstalowanych na kazdym ujqciu. Stosowany Srodek do

dezynfekcji posiadal atest pafistwowego Zakladu Higieny i dopuszczenie do

uzd atn i an i a i dezynfe kcj i wody Wzeznaczonej do s pozycia przez ludzi.

Kierownik wyjaSnil, ze woda pobrana z ujq6 nie wymagala uzdatniania, Technologia

dezynfekcjijest stosowana od lat i nie ulegla zmianie. Dezynfekcja przeprowadzana
jest okresowo raz w tygodniu i trwa okolo dw6ch dni oraz dodatkowo po kazdej
pzerwie w dostawie wody spowodowanej awariq sieci lub wylqczeniem ujgcia

z innych przyczyn.

(akta kontrolitom I str. 378-382, tom ll str. 85, 86)

2.7. Zgodnie z $ 26 rozporzqdzenia w sprawie jako6ci wody, odbiorcy byli

informowani o jako6ci wody niespelniajqcej wymagari w sposob ustalony

w proceduze postqpowania na wypadek pogorszenia sig jako6ci wody tj. poprzez

komunikaty opracowanych pzez PSSE i oglaszane na stronie internetowej Urzqdu

Gminy www.wierzbica.pl oraz na tablicach informacji publicznej, zlokalizowanych na

terenie gminy, lnformacje pzekazywano soltysom, ktorych zadaniem bylo
przekazanie ich mieszkaicom, W ten sam sposob upubliczniano komunikaty

informujqce o przywroceniu jako6ci wody do wymagafi.
(akta kontroli tom I sh. 1 70, 204, 213, 217, 224, 225, 231, 235, 244)

st Umo2liwiai4szybsze wykrywanie ararii.
il Popzez zapairrnienie stalego ci$nienia w sieci poamlaiq na uniknigcie uderzef hydnaulicznych na sieci, K6re regly

spowodoaad wystqpienie powa2nych awarii.
$ Szybsze okreslnie streff awarii skutkuje skrdceniem czasu wykrycia awarii oraz czasu tMania wycieku.
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Ustalone
nieprawidlowoSci

2.8. W latach 2019-2021 Zaklad nie stosowal obnizek ceny wody za jel
niedostarczanie w odpowiedniej ib6ci i jakoSci, pod odpowiednim ci$nieniem,
Umowy zawarte z odbiorcami nie zawieraly zapisow odnoszqcych sig do tej kwestii,
R6wniez obowiEzujqcataryfa nie pzewidywala tego typu rozwiqzai.
Kierownik wyja5nil, 2e Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 5ciek6w,

ktory jest zalqczany kazdorazowo do umowy, w $ 34 pzewiduje mozliwo6d zlolenia
reklamacji w takich sytuacjach. W jego ocenie takie rozwiqzanie jest wystarczajqce.

(akta kontroli tom I str, 27 0, 279, hom l l str, 87-1 08)

2.9. W latach 2019-2021, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czeryuca

1995 r. o statystyce publicznsls+, ZW\K spozqdzal i terminowo paedkladal do
Glownego Uzgdu Statystycznego sprawozdania M-06 o wodociqgach i kanalizacji
zalata2018-2020.
W sprawozdaniach za rok 2019 i 2020 stwierdzono niezetelne dane dotyczqce
iloSci wody dostarczonej, otaz strat wody, co zostalo opisane w sekcji ustalone
nieprawidlowo*ci.

. (akta kontrolitom ll str. 109-132)
2.10. W kwestii utrudniefl i ograniczei w gospodaibwaniu zasobami wodnymi pzez
ZWiK, Kierownik wskazal na organizacjq Zakladu, wieloletnie zaniedbania
iutrudnienia o charakteze prawnym. Do pierwszychzaliczyl strukturq organizacyjnq
nieadekwatnq do potrzebss, a tak2e przestarzale uklady sterowania na trzech
ujqciach. lch wymiana pozwolilaby na usprawnienie dysponowania zasobami
ludzkimi iw efekcie zmniejszenie koszt6w funkcjonowania Zakladu. Co do utrudnieri
prawnych"zwr6cil uwage na duzq liczbq aktow prawnych, co w pzypadku tak
malego pzedsiqbiorstwa jak ZW|K, w kt6rym za te kwestie odpowiedzialnych jest

tylko czterech pracownikow, nie pozostaje bez wplywu na jakoSc Swiadczonych
uslug.

(akta kontrolitom llstr, 133, 134)

W dzialalno5ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastqpujqce nieprawidlowoSci:

1, Niezapewnienie pzeprowadzenia, co najmniej ruz na 5 lat, kontroli stanu
technicznego obiektow budowlanych na ujgciach wody, oczyszczalni
iprzepompowni Sciek6w oraz wszystkich odcink6w sieci wodociqgowej i sieci
kanalizacyjnej, co bylo niezgodne z arl. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlaneso, jak teZ niezapewnienie pzeprowadzenia rocznych
kontroli stanu technicznego obiekt6w budowlanych na ujgciach wody w Rudzie
Wielkiej i Rzeczkowie w 2019 r.i2020 t. onznaoczyszczalni Sciekow w 2019 r,,

co byto niezgodne z art.64 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Nieprzeprowadzenie kontroli okresowych hzech odcinkow sieci zostalo
stwierdzone przez Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
w trakcie kontroli pzeprowadzonej na zlecenie NlK57.

Kierownik wyja6nil m.in., ze ze wzglgdu na wysokie koszty przeglqdow obiekt6w
liniowych, dokonywane sq jedynie wlasne kontrole sieci lub sprawdzenia
nieszczelno6ci najstarszej 2eliwnej sieci poprzez specjalistyczne uzqdzenie
(zlecane Wodociqgom Radomskim).

u Dz. U. 22021 r. poz. 955.
s Opisano w czgstci 1.1. niniejszego wystqpienia.
rrDz.U.z2020poz. 1333,
tKontrola w dniu 30 sierpnia 2021 r., kt6q objqb dokumentacjg dotyczqcq nastgpuj4cych odcink6w sieci wodociqgowej:

Polany - Pomozany - Wymyslow - Kolonia Polany, Dqbr6wka Waruzawska oraz Kolonia Pomozany.Zabnk protokolOw z

okresowej kontroli u*v. sieci wodociqgowych nalo2one zostaly tzy mandaty kame oraz zobowi4zano Kierownika ZWiK do
przedlozenia w terminie 30 dni brakujqcych protokol6w kontroli okresowej tych odcink6w sieci.
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Od momentu objqcia

srodkow finansowYch

technicznych,
(akta kontroli tom I str. 362-367)

2. W okresie od 26 lutego 2020 r, ZW|K przesylal do PGW Wody Polskie oraz do

Delegatury WOS w Radomiu wyniki pomiarow ilo$ci i jako6ci Sciekow na

formJlazu niezgodnym z zalqcznikiem nr 2 do rozpozqdzenia Ministra

CospoJa*i lVtorsiiel iZeglugi Sr6OtqOowej z dnia 20 stycznia 2020 r' w sprawie

formy i ukladu priefaz-ywinych wynikow pomiar6w ibSci pobranych w6d

poJrirrny.h i w6d powieizchnio-wVch oruz ilo$ci i jako$rci Sciek6w

wprowaOianych do w6d lub do ziemiss. W szczegolno5ci w. ww. dokumencie nie

pJOuno danych przyzqdow pomiarowych slu2qcych do zmierzenia ilo$ci

bciekow, t ynitO* pomiarow' dla kazdej doby. Podano natomiast ilo56

odprowadzonych Sdek6w we wskazanym okresie.

Kierownik wyjasnil, 2e powodem pzekazywania danych na nieaktualnym

formularzu byto Przeoczenie.
(akta kontroli tom ll str. 11 ,12,35-37 ,41,42)

3. W kontrolowanym okresie ZWIK nie pzekazywdt do PGW Wody Polskie ani do- 
W1OS informaiji o wynikach prowadzonych pomiar6w ilo5ci pobieranych wod

podri.rny.n i wOO pbwiezchniowych mimo wprowadzenia takiego obowitzku

z dniem 6 lrtego 2O2O r., na podstawie art, 304 ust. 1 ustawy Prawo wodne'

Uklad przekazywanych danych zostal okreSlony w zalqczniku nr 1 do ww'

rozporzqdzenia w sprawie formy i ukladu przekazywanych wynikow pomiar6w'

Oo'O tutlgo 2O2O;. obowiqzek taki wynikat z art, 149 ust' 1 ustawy zdnia27

kwietnia Z-OO1 r. Prawo ochiony Srodowiskass. Uklad.danych w tym zakresie byl

okreslony w zalEczniku nr 3 rozpozqdzenia Ministra Srodowiska z 2008 r'

Kierownik wyja6nil, 2e powodem niepzekazywania ww, informa.cji, bylo

niedopatrzenie pracownika. Ponadto PGW Wody Polskie ani WIOS nie

wystqpowaly do Zakladu o pzekazanie takich informacji'
(akta kontroli tom ll str. 1 1, 12, 42)

4. Sprawozdania M-06 przeslane do GUS za lala 2019 i 2020 sporz4dzono

niezetelnie w zakresie wykazanych iloSici wody dostarczonej oraz strat wody.

W sprawozdaniu za 201-9 r, zostala zawyzona ilo6c wody dostarczo^nej

o 6,4 tys. ms. O tq sam4 ilo$c zanizono stratq, W sprawozdaniu za 2020 r'

zr*yrono ilosc wody dostarczonej o 7,3 tys. ffi3, ? stratq wody zanilono

o 7,4 tys. ma.

Kierownik wyja$nil, 2e powyfusze bylo spowodowane pomylkq pracownika,.kt6.ry

,,ie.ini.' zlic|a ilo66 iprzedanej wody na podstawie faktur wystawionych dla

bdbiorcow, prowadzona ewidencja sprzedazy60 nie pozwalala na generowanie

danych, ktore w bezpoSredni- sposob moglyby zosta6 przeniesione do

sprawozdan' 
(akta kontrolitom ll str' 109-132)

ZW|K wypelnialobowiqzki wynikajqce z pozwolefi wodnoprawnych, w szczegolno6ci

w zafresie i66ci pobrinej wody-n-a ujqciach oraz iloSci i jakoSci odprowadzonych

Sciekow. Strefy ochrony bezpoSredniej byly wta$ciwie zabezpieczone i oznaczone.

Zaklad, z uwagi na ogianiczone 6rodki finansowe, podejmowal dziatania zwiqzane

z ograniczanieh strai wody oraz ograniczaniem awaryjno6ci sieci w niewielkim

zakiesie, Awarie sieci wodociqgowej-byly sprawnie usuwane, a przerwy w dostawie

woOy tnrualy do kilku godzin. Nie wywiqzano sie natomiast z obowiqzku

sa Dz. U.22020 pol.144.
sg Dz.U. 22020 r. poz. 1219,
oo Ewidencja prowadzona w programie alt-WlK'

funkcji Kierownika sukcesywnie, w miarq posiadanych

dokonuje on uzupelnienia brakujEcych przeglqdow
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przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego sieci wodociqgowej

i kanalizacyjnej.

oBszAR 3.Nadz6r nad zbiorowym zaopalrzeniem
i odprowadzaniem Sciek6w

w wode

3.1. W kontrolowanym okresie w ZWiK obowiqzywala Procedura postgpowania na

wypadek pogorszenia sig jako5ci wody pzeznaczonej do spozycia oraz wystqpienia

awarii wodociqgowej na terenie Gminy Wiezbicaol, w ktorej opisano zasady
wewngtrznej kontrolijakoSci wody. W Zakdadzie nie zostala opracowana procedura

monitorowania pracy sieci wodociqgowej.

Kierownik wyja6nil m.in., ze sied byla monitorowana na podstawie pzyjqtych przez

lata praktyk,

(akta kontrolitom ll str, 136, 137, 143-156)

Pomiary ciSnieniaoz na piqciu ujqciach wody pzeprowadzane byly przez
pracownikow na biezqco, Pomiary dokonywano rownieZ z nieokre6lonq
czqstotliwoSciq na czterech przylqczach wodociqgfowycho3, a na sieci wodociqgowej
(hydranty) -w pzypadku podejzenia awarii. W ich wyniku stwierdzono w2019 r,

zbyt wysokie ciSnienie w jednym punkcie monitoringu i zbyt niskie w drugim punkcie,

co bylo zwiqzane ze sposobem sterowania pompami na ujqciu w Zalesicach.
W polowie 2019 r. problem wyeliminowano popzez montaZ przemiennikow

czgstotliwo6ci na ujgciu. Ponadto w 2021 r. incydentalnie wystgpowalo zbyt niskie
ciSnienie w punkcie znajdujqcym siq w najwyzszej czg6ci gminy z powodu suszy,
w trakcie kt6rej pobor wody wzrosl nawet taykrotnie.

Kierownik wyjaSnil, ze pomiary ci6nienia na wprowadzeniu do sieci dokonywane sE

Wzez Wacownik6w podczas pracy, za pomocq zainstalowanych manometrow lub
przetwornikow ciSnienia na ujqciach. Na ujgciu w Zalesicach, po instalacji
paemiennikow czqstotliwoSci, pomiar odbywa sig takze pod nadzorem sterownika
PID, ktory utzymuje stale ciSnienia na wyjSciu z ujgcia, niezale2nie od poboru wody,

(akta kontroli tom ll str. 135-140,142)
Pomiaru natg2enia pzeplywu wody dokonywano na wprowadzeniu do sieci na
pigciu ujgciach wody.

Kierownik wyja$nil, 2e w 2019 r. pomiarow natgzenia dokpnywal raz w miesiqcu
pracownik po1zez u2ycie wodomieaa na wprowadzeniu do sieci oraz stopera, tak
aby okre6lid ilo66 wody przeplywajqcej w okre6lonym intenruale czasowym,
Od2020r, czq6i pomiarow (tj. w 2020 r. na dw6ch ujqciach, aw 2021 r, - na
trzech) dokonywana byla automatycznie po1zez rejestracjq paeplywu w czasie
zeczywistym za pomocE modul6w telemetrycznych MAC R6 w polqczeniu

z wodomiezem na wyjSciu z ujqcia, Dane z modulow pzekazywane sq na serwer,
na ktorym gromadzone sq pzeplywy minimalne i maksymalne, ib6i wody
wprowadzonej w danejdobie, O6wiadczyl, ze w miarq posiadanych Srodkow Zaklad
bqdzie dqzyl do zakupu rejestratorow dla pozostalych ujq6 oraz jednego kontrolnego
dla ewentualnej kontroli odbiorc6w uslug.

(akta kontrolitom ll str. 135-140)

W wyniku monitoringu natqzenia przeplywu wody stwierdzono w 2021 r. za wysokie

natgzenie na ujqciu w Zalesicach, mimo 2e w grudniu 2020 r. wymieniono tam drugq
pompe. W zwiqzku z tym w 2021 r. wymieniono pompe glgbinowq na pompg

61 Procedura opracowana w lwietniu2020 r,ipze?'azana do PSSE w Radomiu 29 kwietnia 2020 r.
oz Za pomocq zainstalowanych manomelr6u
63 U lzech pracolrnik6w ZW|K i soltysa wsi Ruda Wielka. Punkty te wybrane zostaly ze wzglqdu na zgdne terenu (najniZsza

lub najwy2sza zqdna, o ma bezpoSredni wplyw na ci$nienie wody w sieci.

Cpis stanu

faktycznego
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\
emo wiqkszej mocy i wydajnoSci na ujqciu w Rzeczkowie, wspolpracujqcym z ujqci

w Zalesicach' 
(akta konkoritom tl str. 140)

W kontrolowanym okresie przeprowadzono pomiar szczelno6ci przewod6w

w 2O2O r. na odcinku sieci wodociqgowej z powodu podejrzenia awarii, w wyniku

czego wykryto wyciek wody, ktore Zaklad usunqf.

Kierownik wyjaSnil, 2e nie pzeprowadzano regularnych kontroli szczelno6ci

przewodow z powodu braku nazqdzi, tj. koleratora, Koilzt zakupu nowego

i<oleratora jest dla Zakladu zbyt du2y (ok. 100,0 tys. zl). Zakupiony w 2019 r.

akustyczny detektor wyciekow pozwala wstqpnie okreSlid mozliwo6c wystqpienia

awarii. Ponadto zamontowane rejestratory pzeplywu na ujqciach takze pozwalajq

wstqpnie stwierdzid wystqpienie nieszczelno$ci.
(akta kontroli tom ll str. 1 35, 141 , 142)

3.2. Dla potzeb oceny przydatno5ci wody w ramach prowadzenia wewnqtrznej

kontroli jat<bSci wody, Zaklad corocznie uzgadnialw PSSE w Radomiu stale punkty

czerpalne sluZqce do pobierania pr6bek wody do badafi oraz harmonogramy

(terminy) pobierania pr6bek wody do badah.
*.{akta kontrolitom ll str, 157-169)

Zaklad zapewnial wykonywanie, zgodnie z harmonogramem, badafl wody

w zakresie dotyczqcym wymagari i parametrow objqtych monitoringiem zgodnie

z czqsciq A i czqsciq B zalqcznika nr 2 do tozponqdzenia Ministra Zdrowia z dnia

Z griOnia 2017 i.w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi6+.

Ponadto przeprowadzal badania wody w zakresie monitoringu substancji

promieniotworczych. Badania wykonane na hzech ujqciach (Polany i Ruda Wielka

w 2017 r. i Studnia nr 6 w Rzeczkowie Kolonii w 2018 r.) nie wykazaly puekroczen

stg2eri, tym samym kolejne badania przewidziane sq po uplywie 10 lat, zgodnie

z ww. rozporzqdzeniem. Natomiast na dwoch ujqciach (Zalesice i Wierzbica)

w 2017 r. stwieidzono pruekroczenie dopuszczalnego stqzenia radonu, w zwiqzku

zczym, zgodnie z$15 pkt 9 ww, rozporzqdzenia wykonano po 6 miesiqcach,

wOniu 13 lutego 2018r. kolejne badanie wody, ktore nie wykazalo przekroczefl

dopuszczalnych stgzefi, Kolejne badania pzewidziane sqdo wykonania po uplywie

5lat.

Badanie probek wody zlecano

w Siedlcach , a takze innYm

system jakosci prowadzonych

Sanitarnq co bylo zgod ne z art.

(akta kontroli tom ll str. 170-179)

PSSE w Radomiu, PSSE w Starachowicach, PSSE

laboratoriom6s, ktore posiadaly udokumentowany

badan zatwierdzony przez PanstwowE lnspekcjq

12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ

(akta kontroli tom Il str.1B0-192)

3.3. Sprawozdania z badania pr6bek wody do spozycia, w przypa.dku

niepzekroczenia parametrow jako6ci wody, byly spoaqdzane w ciqgu dw6ch,

trzech tygodni od dnia pobrania probek. W pzypadku przekroczenia parametrow

jakoSci wody ZW|K byl niezwlocznie informowany telefonicznie fieszcze przed

lporzqdzeniem sprawozdafr) i podejmowal natychmiastowo dzialania naprawcze,

o czym na bie2qco informowal PSSE w Radomiu oraz W6jta'

(akta kontrolitom ll str, 170, 195'271)

3.4. W latach 2019-2021 (l p6hocze) PP|S w Radomiu wydal lqcznie 95 ocen

jakosci wody wodociqgowej, w tym 26 w 2019 r., 42 w 2020 r. i 27 w I polowie
'2021r. 

W 86 przypad[ach stwierdzono przydatno66 wody do spo2ycia60 . W osmiu

przypadkach PP|S stwierdzil warunkowq przydatno66 wody do spoZycia, w tym

6q Dz. U. poz. 2294. Dalej: rozpotzEdzenie w sprawie jakosci wody.

65 J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., Wodociqgi Miejskie w Radomiu,

eo W tym 20 w 2019 r., 40 w 2020 t.i25 w I polowie202l r.
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cztery w 2019 r. i po dwa w 2020i I polroczu 2021 r. Brak paydatno6ci wody do

spo2ycia stwierdzono w dwoch pzypadkach w 2019 r,

W przypadkach warunkowej pzydatnoSci wody do spo2ycia, pzekroczenia

dopuszczalnych warto6ci dotyczyly parametrow mikrobiologicznych (wystepowanie

bakterii grupy coli - stwierdzano ich wystqpowanie w ilo5ci od 1 do 4 j.t.k./100 ml

wody), fizyko-chemicznych (Zelazo w ilo6ci 217 ugll-przy dopuszczalnej 200 ug/|,

mangan w iloSci 55 ug/l - ptzy dopuszczalnej 50 ugl) oraz mgtnoSci (wynoszqcej od

4 do 6,1 NTU pzy dopuszczalnejwartoSci 1 NTU),

W paypadku braku przydatno6ci wody do spo2ycia, przekroczenia dotyczyly

parametrow mikrobiologicznych, Stwierdzono wystqpowanie bakterii grupy coli

wilo6ci od 7 do 16 j.t.s./100 ml wody. PPiS w Radomiu nakazal unieruchomii

wodociqg publiczny w Rudzie Wielkiej, podjqd dzialania naprawcze w celu

doprowadzenia jako6ci wody do wymagafi, poinformowa6 odbiorcow o braku

pzydatnoSci do spozycia, zapewnid mieszkaricom wodg. Wszystkie nakazane

dzi alan i a zostaly bezzwlocznie wyko nan e.

We wszystkich ww. pzypadkach Zaklad po$ejmowat dzialania naprawcze

tj, plukanie sieci pzez hydranty i dezynfekcjq pbdchlorynem sodu, a nastqpnie,

w ramach kontroli wewnqtanej, zapewnil przeprowadzenie badafi jako6ci wody,

kt6rych wyniki (stwierdzajqce spelnianie wymogow) przesylal do PPiS w Radomiu.
(akta kontrolitom ll str. 195-271)

3.5. W konholowanym okresie ZWiK nie wystgpowal z wnioskiem o zgodq na

odstqpstwo od wymagafi, jakim powinna odpowiadai woda, okreSlonych

w rozporzqdzeniu w sprawie jako6ci wody.

Kierownik wyjaSnit m.in., 2e woda pobierana z uiqt, spelniala wymagania

rozporzqdzenia bez potaeby jej uzdatniania w zwiqzku z tym nie bylo konieczno6ci

wnioskowania o odstqpstwo.
(akta kontrolitom llsk. 194)

3.6, W latach 2019-2021 wystqpilo lqcznie 48 zdarzen mogqcych spowodowad

zmianq jakoSci wody wodociqgowej, zwlaszczajej pogorszenie. Byly to awarie sieci

wodociqgowq oraz jedno zdazenie w 2020 r.- podejzenie zanieczyszczenia

chemicznego wod podziemnychoT.

(akta kontrolitom ll str.81 ,272,273)
3.7, W kontrolowanym okresie nie wplynqly do ZW|K reklamacje, o ktorych mowa

w $ 34 ust.4 Regulaminu dostarczania wody iodprowadzania Sciekow.

Skargi i wnioskioo dotyczqce m.in, wymiany lub usunigcia rur wodociqgowych,

usunigcia awarii kanalizacji, informacji o pzedostawaniu siq wody do piwnic, skargi

na sqsiada itp. zostaly rozpatzone niezwlocznie po przeprowadzeniu sprawdzefi

sieci.
(akta kontrolitom ll str.274-275)

3.8. Z wyja5nien Kierownika wynika m.in., 2e kontrole, o ktorych mowa w art, 7 pkt

2 ustawy ozaopatrzeniu w wodq6s, pzeprowadzane byly na bielqco przez

pracownika podczas odczytu wodomierzy, zgodnie z okresem rozliczeniowym

wskazanym w umowie.

Ponadto pzeprowadzano kontrole dora2ne w celu ewentualnej kontroli wskazafi lub

podejaeri (w celu sprawdzenia poprawno6ci odczytu lub zanizonego wskazania

wzglqdem Sredniego zulycia).

at Zwiqzane z ujawieniem w odleglosci okolo 800 m od studni glqbinowej zlokalizowanej na uiqciu w Wiezbicy pozuconych

pojemnik6w wypelnionych nieznan4 substancj4 kt6ra peedostawala siq z nieszczelnych pojemnik6w do w6d

boiviezchniowich. O ziistniatel sytuicji ZWiK polnformoual PPiS w Radomiu, h6ry pobrat do badania pr6bki wody ze

studni. Badania nie wykazaly pogorczenia wody.
68 Pig6 pism w 2019 r.,lrzy -w 2020 r. ijedno - w I pblroczu2021 r.

6e Kontrole uzqdzenia pomiarowego, wodomieza gl6wnego lub wodomiezy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i

dokonywanie odczytu ich wskazafi oraz badai ipom'tar6w.
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Konhole te polegaly na sprawdzeniu poprawno$ci wskazafi, stanu plomb

wodomiezy gl6wnych. Kontrole nie byly ewidencjonowalei 
1

' 
(akta kontrolitom ll str' 276)

zakladnie pzeprowadzal kontroli ilosci ijakosci Sdekow bytowych, o ktorych mowa

w art. 9 ust. 3 ustawy o zbiorowymzaopatzeniu w wod970'

Xl.io*nir, wyja5nil,-zl-gr6rnymi odbiorcami wody w Gminie sq gospodarstwa

domowe oraz instytucJeiam#qOowe, u kt6rych nie ma urzqdzeh pomiaro-wych

,i."qty.h itoSd ooprdw#rny.ti Scig\6.w' W ich pzypadku' zgodnie z art' 27 ust'

s urtr'riy, ilosd odprowrJir.i.t Sciekow ustalana jest jako r6wna ilo6ci wody

;d;ili'U tych odbior.o* n're pzeprowadzano kontroli z uwagi na male ryzyko

ii.pr.*iOfo*o5.i, , znyf OuZe koszty'kontroli. Zaklad dokonuje kontroli mieszaniny

Sciekow doptywaiqcyJi 
-69 

oczyizczalni, w celu obserwacji ewentualnych

ni.pir*ioo*bs.i ikifl,riqwch koniecznosciq kontroli poszczeg6lnych odbiorc61'-^.' 
(akta kontrolitom ll str. 276)

w kontrolowanym okresie przeprowadzono jednq kontrolq jakosci Sciekow

prr*V.io*ychzi, kt6ia zostala poOlqta w zwiqzku z kolorem 6ciekow odbiegaj4cym

;d il;y. 'Badania 
il6bki wyiazify ponadnbrmatywnq i6S6 chromu' W wyniku

pottepo**i, *yirinirjq..gb usialono, ze \'ptzyczynA ltgo .nil' . .'y?l'.?

I p"',iOrieUiony, [iiry p6-id natychmiast dzialania naprawcz€ i przedstawial ZW|K

*vniki rr]riny.'n uuoln ;a'toscl 3.iet9'1 Po czterech miesiqcach Pzedsigbiorca

ostateczniedoprowadzil Scieki do jakoSci wymag.anej w pozwoleniu wodnoprawnym'

K'.;il.k wyja6nil, 2e majqc na uwadze io zdazenie, pracownik zatrudniony na

o.ry.i.irfni'na Uiezqco [ontroluje wyqlfl Sciekow, 9O y* awarii nie zglaszat

iasizeZOn co do icn-wygfqOu. W n'aiUti:Zszym czasie planowane jest zlecenie

badania jako6ci Sciek6w.
(akta kontrolitom ll str' 276-281)

w kontrolowanym okresie Zaklad nie skladalzawiadomiefl w sprawach okreslonych

w art. 2g ust. 1 i ust. iustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq, ggy2, jak wyjaSnil

Kieiownik, w wyniku kontroli nie stwierdzono takich nieprawidlowo6ciT2'
(akta kontroli tom ll slr.277)

Wkontrolowanymokresiewystqpilytayprzypadki,.wkt6rychstwierdzono
O*u*o*n. po[i.rrni.- *oOy.'WlaSticiele posesji dobrowolnie zglosili siq do

Zaktadu celem ureguiowani, tianu faktycznego .Zakladzawarlz nimi porozumienia,

w f<torycn celem lrJoSer.rynienia _oOUiorcy 
dokonali zaplaty za zuzycie wody

w of<iesach przez nich wskaz'anych' Zawarto z nimi umowy na dostarczanie wody'

kt6re stanowiq podstawq aktualnych rozliczefl '

Ki;il;ik *ylrSnir ;il.; ii *'tych pzypadkach odbiorcy dokonali zaptaty za

udowodnioni bras bezumownego kozystania z wody'
(akta kontrolitom ll slr'277-295)

3.9. W kontrolowanym okresie w zwiK pzeprowadzono piec kontroli

,ewnqtznycn, kt6t;h' pzedmiotem bylo zbiorowe 
^zaopatzenie 

w wodq

i;fi;;r#ie scierow, w tym dwie w 2019 r. ielnq w 2020 r. i dwie w 2021 r.

Kontrola sanitarna pr.epio*adrona przez PP1S w Radomiu w 2019 r', kt6ra objqla

;;;yrtk," piee uiei *oiy, wykazata. na jednym z nich (Polany) zly stan techniczny

r.h.a6. ir6*afiiqcych' do'zbiornik6w' magazynowych wody' Nalozony decyzjq

bytowychiSciek6wpaemyslowychorazkontrolipzestzeganiawarunk6w

wprowadzania Sciek6w do uzqdzefl kanalizacyjnych'
7r w lipcu 2019 r. Kontrota s.i;ffiffiilildnt-otvcryieonego pzedsiqbiorcy, kt6ry odprowadza Scieki bezpoSrednio do

sieci kanalizacyin eiprzezprrytqcze znajduiEce siq przed oczyszczalniqSciek6w'

72 Sq to czyny, tj.: pobieranie iJoly i ,"igi.ii *odd.iqgot,rrytl' bti upztdnitgo zawarcia umowy' uszkodzenie wodomieza

glorrnego, zen11ranie fun usz[odzenie itomb umieszizonych na wodomiezlch, uzqdzeniach pomiarowych lub zawoae

odcinaj4cym, , tufz. *pry*ai[--n.-fr;in zatzymanld 
-fuU 

,ttute *f'Sti*o6ci.lubiunkcji metrologicznych wodomieaa

ot6wneqo tub uzadzenia ffiiilff;:;diopr#czenie pzeasta'i,icieta przedsiebiorstwa wodociEgowo-kanalizacyjnego

Io r,vyk6nania czynno5ci m'in. kontrolnych' 
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Ustalone
nieprawidlowoSci

PPiS obowiqzek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego schodow zostal
wykonany terminowo, co zostalo stwierdzone podczas kolejnej kontroti.

Pzeprowadzona w 2020 r. przez lliazowieckiego wojewodzkiego lnspektora
ochrony Srodowiska kontrola interwencyjnu orr|rrczalni sciekow w zakresie
pzestzegania warunk6w dotyczqcych ilo5ci i jakoSci Sciek6w okreglonych
w pozwoleniu wodnoprawnym wykazala zanieczyszczenia rzeki, wskutek czego
Wl0S zarzqdzil bezzwloczne zaprzestanie bdprowadzania niedostatecznie
oczyszczonych Sciekow, w w_yniku podjqtych dzialan naprawczych (wykrycie
i zlikwidowanie nielegalnego podlqczenia do kolektora oraz wyczys zczenie ko'iet<iora
na odcinku 150 m). scieki zostaly doprowadzone do wymagari okreslonych
r,1t ggzwolgniu, co potwierdzone zostaro przezwlos, kt6ry wyrizil zgodg na podjicie
dzialalnoSci oczy szczalni Sciekow.
Paeprowadzona w 2021 r. kontrola sanitarna pigciu ujg6 wody wykazala na dw6ch
ujgciach (wierzbica i polany) nieprawidlowosii pot6laiqce'm.in. na zaciekach
iodpryskach fapy na scianach i suficie, oznakach korozji na armaturze
wodociqgowej, braku zabezpieczeri okna w pomieszczeniu chlorowni pzed
dostqpem 6wiatla. PPis wydal .decy{,e nakaarjqce usunigcie stwierdzonych
nieprawidlowosci w terminie do dnia 30 listopadi-zozl r. i 3.1 gruania zozi.
W zyiqlky z wydanymi nakazami napraw, w dniu 14 lipca 2021 r., Kierownik zwr6cil
sig do Wojta z pro6bqo ich sfinansowanie.
Przeprowadzona w dniu 2l lipca 2021 r. wzez pGW wody polskie kontrola
przestzegania warunk6w ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych nie wykazala
nieprawidlowoSci.

- (akta kontrolitom il str. 296-12T)
3.10. sprawujqcy nad zwiKnadzlr w6jt Gminy wieabica poinformowal, ze Gmina
zajmowala siq stratami.wo!V da2ac do ich zmniejszenia, a tym samym zmniejszenia
kolztow funkcjonowania Zakladu. Ponadto corocznie przylmowata sprawozdania
z fu n kcjonow ania Zakladu.

(akta kontroli tom I str. 163, 111, 1g7 , 1BB, 216,23g)
w dzialalnosci kontrolowanej jednostki w pzedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidlowoSci.

NIK ocenia pozytywnie sprawowanie rlrzez zaklad nadzoru nad zbiorowym
zaopatrzeniem w wo{e. poTzez biezqcy monitoring pracy sieci wodociqgowo-
kanalizacyjnej oraz jakosci wody. zaklad podejmowal skuteczne dziilania
w pzypadku przekroczenia parametrow jako6ci wody,

lV. Wnioski
w zwiqzku ze stwierdzonymi nieprawidrowosciami, Najwyzsza lzba Kontroli,
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NlK, przedstawia nastgpujqce wnioski:
1) opracowanie zakresow zadah, uprawnieh iodpowiedzialnoSci poszczegolnych

kom6rek organizacyjnych, opisow poszczegornych stanowisk praiy ora,
aktualnych zakresow obowiqzk6w dla pracownik6w zatrudnionych w diialach
technicznych,

2) dostosowanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciek6w do
pzepis6w zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq,

3) zapewnienie pzeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego sieci
wodociqgowej i sieci kanalizacyjnej,

4) pzekazywanie do PGW Wody Polskie iWIOS:
wynik6w pomiarow ilosci ijakosci sciekow na formuraau zgodnym

z-ielqcznikiem nr 2 do rozpozqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglirgi
Sr6dlqdowejw sprawie formy i ukladu przekazywanych wynik6w,
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Prawo zgloszenia
zaslrzezen

Obowiqzek

poinformowania

NIK o sPosobie

wykonania wnioskow

-informacjiowynikachprowadzonychpomiarowilo6cipobieranychwod
podziemnych i wod powiezchniowych'

5) podjqcie dzialari ,,i..i.i iipewn'renia rzetelnego spozqdzania sprawozdafi

' 
ivt-OO o wodociqgach i kanalizacji'

v. pozostaNe informacje i pouczenla

Wystqpienie pokontrolne zostalo spozqdzone w dw6ch egzemplarzach; jeden

Oiu fri,iro*nika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli'

Zgodnie z arl,54 ustawy q.Nl.K, kierownikowi iednostki kontrolowanej pzysluguje

prawo zgloszenia nr'' piSri.' umotywowanych zaslrzeZe.n do wystqpienia

pokontrolnego, w terminie Ii Oni od dnia jego puekazania'ZaslrzeZenia zglasza siq

do dyrektora oelegatur; rtrp< * Wrttrr*i.l Prawo zglaszania zaslrzeaeh' zgodnie

zart.61b ust,2 ustarrvy o tttlt<, nie przysluguje d9 wystqpienia pokontrolnego

;i.ri,r*dzgodnie z treSci4uchwaly w sprawie zastrzezen'

Zgodnie z art, 62 ustawy o NIK nale2y poinformowad Najwy2szqlzbq Kontroli,

w terminie 21 dni oo ot"irnrnia wystqpi;nia pokontrolnego, o sposobie wykonania

wniosk6w pokontrolny-ch 
'ori opoirigtycn dzialanidch lub przyczynach niepodjqcia

tych dzialafi.

w pzypadku wniesienia zaslzeken do wystqpienia. pokontrolnego, termin

pzedstawienia inroiria.ii r*V sig oO .dnia'otriymania 
uchwaly o oddaleniu

ifirrrZenw calo6ci I u b imien ibnegb wystqpien i a pokontrol n eg o.

Warszawa, dniaklnrzesn ia2021 r'

Kontroler:

llona Bozek

gtowny specjalista k.P.

N ajwy Zsza lzba Kontrol i

Delegatura w Warszawie

DYREKTOR ..

Delesatury *qi';;:if.,ooY Kontroli- 4 
fw Warszawle

zu,' 
Mnisz
P.o. WicedYrektora
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