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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli
1
, zwanej dalej „ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Czernikowo, zwanym dalej „Urzędem", 

w zakresie gospodarki ściekowej gminy na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 5 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

ł .  Podjęcie działań w celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej w zakresie gospodarki ściekowej na nieskanalizowanych obszarach Gminy 

oraz przeprowadzanie kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie 

umów o ich opróżnianie, zawartych przez właścicieli nieruchomości z podmiotami 

posiadającymi zezwolenia w tym zakresie. 

2. Ujęcie w ewidencji wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. Podjęcie działań w celu zamieszczenia w regulaminie utrzymania czystości zasad dotyczących 

częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

4. Przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały określającej górne 

stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych oraz projektu uchwały określającej 

wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie m.in. opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy. 

5. Podjęcie działań w celu wyegzekwowania od wszystkich właścicieli nieruchomości 

wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku zawarcia umów na ich opróżnianie 

i w przypadku niezawarcia takich umów wydawanie decyzji o tzw. zastępczym wywozie 

nieczystości ciekłych. 

6. Egzekwowanie przestrzegania obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorcę 

prowadzącego usługi opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy oraz kontrola zgodności jego działalności z udzielonym zezwoleniem. 

7. Rozważenie ustalenia w regulaminie organizacyjnym Urzędu konkretnym komórkom 

organizacyjnym Urzędu i w zakresach obowiązków pracowników, zadań dotyczących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gospodarki ściekowej Gminy, z uwzględnieniem m.in. prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, egzekwowania od właścicieli 

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku zawarcia umowy o 

wywóz nieczystości ciekłych i wykonywania czynności związanych z organizacją tzw. 

zastępczego wywozu nieczystości.  

8. Podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie wszystkich ścieków wytworzonych na 

terenie Gminy, w tym rozważenie możliwości modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków 

w Czernikowie. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

0 NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego  wystąpienia pokontrolnego,   informacji  o   sposobie   wykorzystania  uwag 

1 wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy umotywowanych 

zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 


