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Wykaz skrótów i skróconych nazw aktów prawnych 
 

 

Dyrektywa 91/271 - Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. U. WE L 135 z 30.5.1991) 

 

ETS - Europejski Trybunał Sprawiedliwości (potoczna nazwa Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej) 

 

KE - Komisja Europejska 

 

KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 

MB - Minister Budownictwa  

 

MŚ - Minister Środowiska 

 

Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 

239, poz. 2019 ze zm.) 

 

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 

lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) 

 

Rozporządzenie MB z dnia 14 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 

Nr 136, poz. 964) 

 

RLM - równoważna liczba mieszkańców 

 

TFUE - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. U. UE z  

30.3.2010, C 83/47) 

 

Traktat Akcesyjny - Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką 

Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, 

Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką 

Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym 

Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii 

Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką 

Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą 

Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki 

Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 

Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz. U. WE L 236 z 23.9.2003 r.) 
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Ustawa o odpadach - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 

r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) 

 

Ustawa o zzwwizoś - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (teks jedn. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 

 

Ustawa Poś - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 
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I. Transpozycja przepisów dyrektywy 91/271 do prawa polskiego - 

analiza prawidłowości 
 

 

Analiza prawidłowości transpozycji poszczególnych przepisów dyrektywy 

została przedstawiona w poniższej tabeli. 

 

Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

Artykuł 1      

 Niniejsza 

dyrektywa 

dotyczy zbierania, 

oczyszczania i 

odprowadzania 

ścieków 

komunalnych 

oraz oczyszczania 

i odprowadzania 

ścieków z 

niektórych 

sektorów 

przemysłu. 

   Transpozycję 

przepisu 

określającego 

zakres i cel 

dyrektywy można 

uznać za 

niewymaganą. 

 Celem niniejszej 

dyrektywy jest 

ochrona 

środowiska przed 

niekorzystnymi 

skutkami 

odprowadzania 

wspomnianych 

wyżej ścieków. 

    

Artykuł 2     

Art. 

2.1) 

Do celów 

niniejszej 

dyrektywy: 

1). „ścieki 

komunalne” 

oznaczają ścieki 

bytowe lub 

mieszaninę 

ścieków 

bytowych ze 

ściekami 

przemysłowymi 

i/lub wodami 

opadowymi; 

Art. 9 ust. 

1 pkt 16 

Prawa 

wodnego 

Art. 9.1. Ilekroć w 

ustawie jest mowa o:  

(...) 

16) ściekach 

komunalnych - 

rozumie się przez to 

ścieki bytowe lub 

mieszaninę ścieków 

bytowych ze 

ściekami 

przemysłowymi albo 

wodami opadowymi 

lub roztopowymi, 

odprowadzane 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

urządzeniami 

służącymi do 

realizacji zadań 

własnych gminy w 

zakresie kanalizacji i 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych; 

 

Art. 

2.2) 

„ścieki bytowe” 

oznaczają ścieki z 

osiedli 

mieszkaniowych i 

terenów 

usługowych, 

powstające 

najczęściej w 

wyniku ludzkiego 

metabolizmu oraz 

funkcjonowania 

gospodarstw 

domowych; 

Art. 9 ust. 

1 pkt 15 

Prawa 

wodnego 

Art. 9.1. Ilekroć w 

ustawie jest mowa o:  

(...) 

15) ściekach 

bytowych - rozumie 

się przez to ścieki z 

budynków 

mieszkalnych, 

zamieszkania 

zbiorowego oraz 

użyteczności 

publicznej, 

powstające w wyniku 

ludzkiego 

metabolizmu lub 

funkcjonowania 

gospodarstw 

domowych oraz 

ścieki o zbliżonym 

składzie pochodzące 

z tych budynków; 

 

W zasadzie 

tak 

Zamiast pojęcia 

„terenów 

usługowych” 

występują 

„budynki 

użyteczności 

publicznej”, nie 

wpływa to jednak 

na prawidłowość 

transpozycji 

 

Art. 

2.3) 

„ścieki 

przemysłowe” 

oznaczają 

wszelkie ścieki 

odprowadzane z 

obszarów, na 

których prowadzi 

się działalność 

handlową lub 

przemysłową, nie 

będące ściekami 

bytowymi lub 

wodami 

opadowymi; 

Art. 9 ust. 

1 pkt 17 

Prawa 

wodnego 

Art. 9.1. Ilekroć w 

ustawie jest mowa o:  

(...) 

17) ściekach 

przemysłowych 

rozumie się przez to 

ścieki, niebędące 

ściekami bytowymi 

albo wodami 

opadowymi lub 

roztopowymi, 

powstałe w związku 

z prowadzoną przez 

zakład działalnością 

handlową, 

przemysłową, 

składową, 

transportową lub 

usługową, a także 

będące ich 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

mieszaniną ze 

ściekami innego 

podmiotu, 

odprowadzane 

urządzeniami 

kanalizacyjnymi tego 

zakładu; 

 

Art. 

2.4) 

„aglomeracja” 

oznacza obszar, 

gdzie zaludnienie 

i/lub działalność 

gospodarcza są 

wystarczająco 

skoncentrowane, 

aby ścieki 

komunalne były 

zbierane i 

przekazywane do 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych lub 

do końcowego 

punktu zrzutu; 

Art. 43 ust. 

1 Prawa 

wodnego 

Art. 43.1. 

Aglomeracje o 

równoważnej liczbie 

mieszkańców 

powyżej 2.000 

powinny być 

wyposażone w 

systemy kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków 

komunalnych, 

zakończone 

oczyszczalniami 

ścieków, zgodnie z 

ustaleniami 

krajowego programu 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych 

 

Nie (tylko 

częściowa 

zgodność) 

Omówienie i 

propozycje zmian 

w rozdz. II 

opracowania 

Art. 

2.5) 

„system 

zbierania” 

oznacza system 

przewodów i 

kanałów, przez 

który gromadzone 

i odprowadzane 

są ścieki 

komunalne 

 

Art. 2 pkt 

7 

i 14 ustawy 

o 

zbiorowym 

zwwizoś 

Art. 2. Użyte w 

ustawie określenia 

oznaczają: 

(...) 

7) sieć przewody 

wodociągowe lub 

kanalizacyjne wraz z 

uzbrojeniem i 

urządzeniami, 

którymi dostarczana 

jest woda lub 

którymi 

odprowadzane są 

ścieki, będące w 

posiadaniu 

przedsiębiorstwa 

wodociągowo-

kanalizacyjnego; 

(...) 

14) urządzenia 

kanalizacyjne - sieci 

kanalizacyjne, 

wyloty urządzeń 

kanalizacyjnych 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

służących do 

wprowadzania 

ścieków do wód lub 

do ziemi oraz 

urządzenia 

podczyszczające i 

oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie 

ścieków; 

 

Art. 

2.6) 

„1 RLM 

(równoważna 

liczba 

mieszkańców)” 

oznacza ładunek 

organiczny 

ulegający 

biodegradacji, 

wyrażony 

pięciodobowym 

biochemicznym 

zapotrzebowanie

m tlenu (BZT5), 

w ilości 60 g tlenu 

na dzień; 

Art. 43 ust. 

2 Prawa 

wodnego 

Art. 43 

(...) 

2. Aglomeracja 

oznacza teren na 

którym zaludnienie 

lub działalność 

gospodarcza są 

wystarczająco 

skoncentrowane, aby 

ścieki komunalne 

były zbierane i 

przekazywane do 

oczyszczalni ścieków 

komunalnych, 

natomiast przez 

jednego 

równoważnego 

mieszkańca rozumie 

się ładunek 

substancji 

organicznych 

biologicznie 

rozkładalnych 

wyrażony jako 

wskaźnik 

pięciodobowego 

biochemicznego 

zapotrzebowania na 

tlen w ilości 60 g 

tlenu na dobę. 

Tak  

Art. 

2.7) 

„oczyszczanie 

pierwotne” 

oznacza 

oczyszczanie 

ścieków 

komunalnych za 

pomocą procesu 

fizycznego i/lub 

chemicznego, 

obejmującego 

osadzanie 

brak  Nie 

dotyczy 

Transpozycja nie 

jest wymagana, 

jako że przepis 

dyrektywy służy 

określeniu 

wymagań na 

obszarach mniej 

wrażliwych a 

takich w Polsce 

się nie wyznacza 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

zawiesiny lub 

inny proces 

powodujący, że 

BZT5 

dopływających 

ścieków jest przed 

odprowadzeniem 

zmniejszany o co 

najmniej 20 %, a 

zawiesina jest 

zmniejszana o co 

najmniej 50 %; 

Art. 

2.8) 

„oczyszczanie 

wtórne” oznacza 

oczyszczanie 

ścieków 

komunalnych 

głównie w 

procesie 

biologicznego 

oczyszczania z 

wtórnym 

osadzaniem lub w 

innym procesie, 

spełniającym 

wymagania 

podane w tabeli 1 

załącznika I; 

brak  Nie - brak 

transpozyc

ji 

Brak samego 

pojęcia i jego 

definicji, choć 

odpowiadające 

mu wymagania 

parametryczne są 

zawarte w 

przepisach rozp. 

MŚ z dnia 24 

lipca 2006 r. 

Art. 

2.9) 

„właściwe 

oczyszczanie” 

oznacza 

oczyszczanie 

ścieków 

komunalnych za 

pomocą 

jakiegokolwiek 

procesu i/lub 

systemu usuwania 

pozwalającego 

wodom, do 

których 

odprowadzane są 

ścieki, osiągać 

odpowiednie 

wskaźniki jakości 

oraz spełniać inne 

wymagania 

określone w 

przepisach 

niniejszej 

dyrektywy i w 

brak  Nie - brak 

transpozyc

ji 

Propozycje zmian 

polskich 

przepisów w 

części opisowej 

opinii. 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

przepisach innych 

odpowiednich 

dyrektyw 

Wspólnoty; 

Art. 

2.10) 

„osad” oznacza 

pozostający osad 

komunalny, 

oczyszczony lub 

nie, pochodzący z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych; 

Art. 3 ust. 

3 pkt 2 

ustawy o 

odpadach 

Art. 3 

(...) 

3. Ilekroć w ustawie 

jest mowa o: 

(...) 

2) komunalnych 

osadach ściekowych 

- rozumie się przez to 

pochodzący z 

oczyszczalni ścieków 

osad z komór 

fermentacyjnych 

oraz innych instalacji 

służących do 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych oraz 

innych ścieków o 

składzie zbliżonym 

do składu ścieków 

komunalnych; 

 

Tak  

Art. 

2.11) 

„eutrofizacja” 

oznacza 

wzbogacenie 

wody składnikami 

odżywczymi, 

szczególnie 

związkami azotu 

i/lub fosforu, 

powodującymi 

przyspieszony 

wzrost glonów i 

wyższych form 

życia roślinnego, 

co jest przyczyną 

niepożądanych 

zakłóceń 

równowagi wśród 

organizmów 

żyjących w 

wodzie, oraz 

jakości danych 

wód; 

Art. 9 ust. 

1 pkt 4 

Prawa 

wodnego 

Art. 9.1. Ilekroć w 

ustawie jest mowa o:  

(...) 

4) eutrofizacji - 

rozumie się przez to 

wzbogacanie wody 

biogenami, w 

szczególności 

związkami azotu lub 

fosforu, 

powodującymi 

przyspieszony wzrost 

glonów oraz 

wyższych form życia 

roślinnego, w 

wyniku którego 

następują 

niepożądane 

zakłócenia 

biologicznych 

stosunków w 

środowisku wodnym 

oraz pogorszenie 

jakości tych wód; 

 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

Art. 

2.12) 

„estuarium” 

oznacza strefę 

przejściową 

między wodami 

słodkimi i 

przybrzeżnymi u 

ujścia rzeki. Do 

celów niniejszej 

dyrektywy jako 

części programu 

wykonania 

zgodnie z 

przepisami art. 17 

ust. 1 i 2, Państwa 

Członkowskie 

ustanawiają 

zewnętrzne 

granice (morskie) 

estuariów; 

Art. 5 ust. 

5a Prawa 

wodnego 

Art. 5 

(...) 

5a. Wody 

przejściowe 

oznaczają wody 

powierzchniowe 

znajdujące się w 

ujściach rzek lub w 

pobliżu ujść rzek, 

które z uwagi na 

bliskość wód słonych 

wykazują częściowe 

zasolenie, pozostając 

w zasięgu 

znaczących 

wpływów wód 

słodkich, oraz 

morskie wody 

wewnętrzne Zatoki 

Gdańskiej. 

Tak Istnieje definicja 

wód 

przejściowych, 

która spełnia 

omawianą 

definicją z 

dyrektywy. Mimo 

więc, że słowo 

„estuarium” nie 

występuje w 

polskim przepisie 

transponującym, 

transpozycję 

można uznać za 

prawidłową 

 

Art. 

2.13) 

„wody 

przybrzeżne” 

oznaczają wody 

sięgające poza 

linię niskiego 

stanu wody lub 

morską granicę 

estuarium. 

Art. 5 ust. 

5b Prawa 

wodnego 

Art. 5 

(...) 

5b. Wody 

przybrzeżne 

obejmują pas wód 

morskich o 

szerokości jednej 

mili morskiej 

liczonej od linii 

podstawowej morza 

terytorialnego, z 

wyłączeniem 

morskich wód 

wewnętrznych 

Zatoki Gdańskiej 

oraz przyległych do 

nich wód morza 

terytorialnego. W 

przypadku gdy 

zasięg wód 

przejściowych jest 

większy niż jedna 

mila morska, 

zewnętrzna granica 

tego zasięgu stanowi 

zewnętrzną granicę 

wód przybrzeżnych 

 

Tak Zamiast pojęcia 

„linia niskiego 

stanu wody” 

użyto 

równoznacznego 

pojęcia „linia 

podstawowa 

morza 

terytorialnego” z 

art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o 

obszarach 

morskich RP i 

administracji 

morskiej 

Artykuł 3     

Art. 

3.1) 

Państwa 

Członkowskie 
Art. 43 ust. 

1 Prawa 

Art. 43.1. 

Aglomeracje o 
Tak, z 

uwzględnie
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

zapewniają, aby 

wszystkie 

aglomeracje 

wyposażone były 

w system 

zbierania ścieków 

komunalnych, 

— najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 

2000 r. w 

odniesieniu do 

aglomeracji o 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców 

(RLM) ponad 15 

000, 

— najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 

2005 r. w 

odniesieniu do 

aglomeracji o 

RLM między 

 2 000 a 15 000. 

wodnego równoważnej liczbie 

mieszkańców 

powyżej 2.000 

powinny być 

wyposażone w 

systemy kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków 

komunalnych, 

zakończone 

oczyszczalniami 

ścieków, zgodnie z 

ustaleniami 

krajowego programu 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych. 

niem 

okresu 

przejściow

ego 

 W przypadku 

odprowadzania 

ścieków 

komunalnych do 

wód, do których 

odprowadzane są 

ścieki, które na 

mocy art. 5 

uznane zostały za 

„obszary 

wrażliwe”, 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

systemy zbierania 

zostały 

uruchomione, 

najpóźniej do dnia 

31 grudnia 1998 

r., dla aglomeracji 

o RLM większej 

niż 10 000. 

Jak wyżej  Jak wyżej  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

 W przypadku gdy 

ustanowienie 

systemu zbierania 

nie jest 

uzasadnione, jako 

że nie 

przyniosłoby 

korzyści dla 

środowiska lub 

powodowałoby 

nadmierne koszty, 

należy 

zastosować 

pojedyncze 

systemy lub inne 

właściwe systemy 

zapewniające ten 

sam poziom 

ochrony 

środowiska. 

Art. 42 ust. 

4 Prawa 

wodnego 

Art. 42 

(...) 

4. W miejscach, 

gdzie budowa 

systemów kanalizacji 

zbiorczej nie 

przyniosłaby 

korzyści dla 

środowiska lub 

powodowałaby 

nadmierne koszty, 

należy stosować 

systemy 

indywidualne lub 

inne rozwiązania 

zapewniające 

ochronę środowiska. 

Nie (tylko 

częściowa 

zgodność) 

Brakuje 

zastrzeżenia 

wskazującego na 

„ten sam poziom” 

ochrony 

środowiska 

Art. 

3.2) 

Systemy 

zbierania, opisane 

w ust. 1, spełniają 

wymagania sekcji 

A załącznika I. 

Komisja może 

zmieniać te 

wymagania. 

Środki te, mające 

na celu zmianę 

elementów innych 

niż istotne 

niniejszej 

dyrektywy, 

przyjmuje się 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną 

połączoną z 

kontrolą, o której 

mowa w art. 18 

ust. 3. 

Zob. 

komentarz 

do 

załącznika 

I 

dyrektywy 

   

Artykuł 4     

Art. 

4.1) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

ścieki komunalne 

przed 

odprowadzeniem 

były poddane 

wtórnemu 

Art. 41 ust. 

1 Prawa 

wodnego 

Art. 41.1. Ścieki 

wprowadzane do 

wód lub do ziemi w 

ramach zwykłego 

albo szczególnego 

korzystania z wód 

powinny być 

oczyszczone w 

W zasadzie 

tak.  

Generalny 

nakaz 

oczyszczan

ia ścieków 

wprowadz

anych do 

Nakaz 

oczyszczania 

ścieków ma 

charakter 

generalny. 

Odesłanie do 

KPOŚK dotyczy 

tylko 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

oczyszczania lub 

innemu równie 

skutecznemu 

oczyszczaniu w 

następujących 

okresach: 

— najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 

2000 r. w 

odniesieniu do 

zrzutów z 

aglomeracji o 

RLM ponad 15 

000, 

— najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 

2005 r. w 

odniesieniu do 

zrzutów z 

aglomeracji o 

RLM 10 000–15 

000, 

— najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 

2005 r. w 

odniesieniu do 

zrzutów do wód 

słodkich i 

estuariów, z 

aglomeracji o 

RLM 2 000–

10 000. 

stopniu wymaganym 

przepisami ustawy i 

nie mogą: 

 

1) zawierać: 

a) odpadów 

oraz 

zanieczyszcz

eń 

pływających, 

b) dwuchloro-

dwufenylo-

trójchloroeta

nu (DDT), 

polichlorowa

nych bifenyli 

(PCB), 

polichlorowa

nych trifenyli 

(PCT), 

aldryny, 

dieldryny, 

endryny, 

izodryny, 

heksachloroc

ykloheksanu 

(HCH), 

c)

 chorobotwór

czych 

drobnoustroj

ów 

pochodzącyc

h z obiektów, 

w których 

leczeni są 

chorzy na 

choroby 

zakaźne; 

 2) powodować w 

tych wodach: 

a) zmian w 

naturalnej, 

charakterysty

cznej dla nich 

biocenozie, 

b) zmian 

naturalnej 

mętności, 

barwy, 

zapachu, 

wód - z 

uwzględnie

niem 

okresu 

przejściow

ego. Brak 

wyraźnego 

wskazania 

na 

potrzebę 

poddania 

ścieków 

wtórnemu 

oczyszczan

iu, choć 

adekwatny 

poziom 

wymagań 

wynika z 

transpono

wanego 

załącznika  

wyposażenia 

aglomeracji w 

sieci zakończone 

oczyszczalniami a 

nie osiągnięcia 

określonego 

poziomu 

oczyszczania 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

c) formowania 

się osadów 

lub piany. 

Art.4.

2) 

Zrzuty ścieków 

komunalnych do 

wód położonych 

w strefach 

wysokogórskich 

(powyżej 1 500 m 

n.p.m.), gdzie 

trudno jest 

zastosować 

skuteczne 

oczyszczanie 

biologiczne ze 

względu na niskie 

temperatury, 

ścieki mogą być 

poddane mniej 

rygorystycznemu 

oczyszczaniu niż 

określone w ust. 

1, pod warunkiem 

że szczegółowe 

badania wskazują, 

że takie zrzuty nie 

wpływają 

niekorzystnie na 

środowisko. 

Nie 

dotyczy 

Polski 

   

Art. 

4.3) 

Zrzuty z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

opisane w ust. 1 i 

2 spełniają 

odpowiednie 

wymagania sekcji 

B załącznika I. 

Komisja może 

zmieniać te 

wymagania. 

Środki te, mające 

na celu zmianę 

elementów innych 

niż istotne 

niniejszej 

dyrektywy, 

przyjmuje się 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną 

Zob. 

komentarz 

do 

załącznika 

I B 

dyrektywy.  

 

Zdanie 

drugie i 

trzecie nie 

podlega 

transpozyc

ji. 

 Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

połączoną z 

kontrolą, o której 

mowa w art. 18 

ust. 3. 

Art. 

4.4) 

Ładunek 

wyrażony 

równoważną 

liczbą 

mieszkańców jest 

określane na 

podstawie 

największego 

średniotygodniow

ego ładunku 

doprowadzanego 

do oczyszczalni w 

ciągu roku, z 

pominięciem 

sytuacji 

nadzwyczajnych, 

na przykład 

spowodowanych 

dużymi opadami. 

§ 4 ust. 5 

rozporząd

zenia MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

§ 4.  

(...) 

5. Obciążenie 

oczyszczalni ścieków 

wyrażone 

równoważną liczbą 

mieszkańców, zwaną 

dalej "RLM", od 

którego zależą 

wymagania 

dotyczące 

oczyszczania 

ścieków, oblicza się 

na podstawie 

maksymalnego 

średniego 

tygodniowego 

ładunku 

zanieczyszczenia 

wyrażonego 

wskaźnikiem BZT5 

(pięciodobowego 

biochemicznego 

zapotrzebowania 

tlenu) dopływającego 

do oczyszczalni w 

ciągu roku, z 

wyłączeniem sytuacji 

nietypowych, w 

szczególności 

wynikających z 

intensywnych 

opadów; obciążenie 

oczyszczalni ścieków 

nowo budowanej, 

rozbudowywanej lub 

przebudowywanej 

przyjmuje się na 

podstawie założeń 

projektowych. 

 

Tak  

Artykuł 5     

Art. 

5.1) 

Do celów ust. 2 

Państwa 

Członkowskie do 

dnia 31 grudnia 

1993 r. określają 

   Nie dotyczy, jako 

że 

prawdopodobnie 
należy przyjąć, że 

Polska nie 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

obszary wrażliwe, 

zgodnie z 

kryteriami 

ustanowionymi w 

załączniku II. 

wyznaczyła 

obszarów 

wrażliwych na 

podstawie art. 5 

ust. 8 dyrektywy 

  

Art. 

5.2) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, że 

ścieki komunalne 

odprowadzane do 

systemów 

zbierania, przed 

odprowadzeniem 

do obszarów 

wrażliwych, 

poddawane są 

bardziej 

rygorystycznemu 

oczyszczaniu niż 

określone w art. 4 

najpóźniej do dnia 

31 grudnia 1998 

r., w odniesieniu 

do wszystkich 

zrzutów z 

aglomeracji o 

RLM wynoszącej 

ponad 10 000. 

   Nie dotyczy, jako 

że w Polsce 

stosowany jest 

art. 5 ust. 4 

dyrektywy 

Art. 

5.3) 

Odprowadzenia z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

określone w ust. 2 

spełniają 

odpowiednie 

wymagania sekcji 

B załącznika I. 

Komisja może 

zmieniać te 

wymagania. 

Środki te, mające 

na celu zmianę 

elementów innych 

niż istotne 

niniejszej 

dyrektywy, 

przyjmuje się 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną 

§ 4 ust. 1 

rozporząd

zenia MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

§ 4. 1. Ścieki bytowe 

wprowadzane do 

wód nie powinny 

zawierać substancji 

zanieczyszczających 

w ilościach 

przekraczających 

najwyższe 

dopuszczalne 

wartości wskaźników 

zanieczyszczeń, 

które są określone w 

załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, lub 

powinny spełniać 

minimalny procent 

redukcji 

zanieczyszczeń 

określony w tym 

załączniku. 

 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

połączoną z 

kontrolą, o której 

mowa w art. 18 

ust. 3. 

Art. 

5.4) 

Alternatywnie 

wymagania 

wobec 

poszczególnych 

oczyszczalni 

określone w ust. 2 

i 3 mogą nie mieć 

zastosowania do 

obszarów 

wrażliwych w 

przypadkach gdy 

można wykazać, 

że minimalne 

zmniejszenie 

całkowitego 

ładunku ścieków 

doprowadzanych 

do wszystkich 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych na 

tym obszarze 

wynosi co 

najmniej 75 % w 

odniesieniu do 

fosforu ogólnego i 

co najmniej 75 % 

w odniesieniu do 

azotu ogólnego. 

Art. 45 ust. 

4 pkt 2 

oraz art. 

41 ust. 4 

Prawa 

wodnego 

Art. 45  

(...) 

4. Ministrowie, 

wydając 

rozporządzenie, o 

którym mowa w ust. 

1, będą się kierować 

potrzebą: 

 (...) 

2) zapewnienia 75 % 

redukcji całkowitego 

ładunku azotu i 

fosforu w ściekach 

komunalnych 

pochodzących z 

całego terytorium 

państwa w celu 

ochrony wód 

powierzchniowych, 

w tym wód 

morskich, przed 

eutrofizacją. 

 

Art. 41 

(...) 

4. Organ właściwy 

do wydania 

pozwolenia 

wodnoprawnego, 

ustalając warunki 

wprowadzania do 

wód lub do ziemi 

ścieków bytowych 

lub komunalnych, 

może określić w 

pozwoleniu 

wodnoprawnym 

minimalny procent 

redukcji 

zanieczyszczeń, 

jeżeli zapewni się 

nieprzekroczenie 

najwyższych 

dopuszczalnych 

wartości 

zanieczyszczeń 

określonych w 

Tak Uwzględnione w 

formie 

wytycznych dla 

ministra 

wydającego akt 

wykonawczy do 

ustawy oraz jako 

uprawnienie 

organu 

udzielającego 

pozwolenie 

wodnoprawne. 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

przepisach wydanych 

na podstawie art. 45 

ust. 1 pkt 3. 

Art. 

5.5) 

Zrzuty z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

położonych w 

odpowiednich 

zlewniach 

obszarów 

wrażliwych, które 

przyczyniają się 

do 

zanieczyszczenia 

tych obszarów, 

podlegają 

przepisom ust. 2-

4. 

 

 

  Nie wymaga 

transpozycji 

(przepis określa 

wewnętrzną 

relację przepisów 

i ma charakter 

porządkujący) 

 W przypadkach 

gdy powyższe 

zlewnie położone 

są częściowo lub 

całkowicie w 

innym Państwie 

Członkowskim, 

stosuje się 

przepisy art. 9. 

   Nie dotyczy 

(warunkowe 

obowiązywanie 

przepisu zależne 

od woli państwa) 

 

Art. 

5.6) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

wskazanie 

obszarów 

wrażliwych 

poddawane było 

przeglądom w 

odstępach czasu 

wynoszących nie 

więcej niż cztery 

lata. 

   Nie dotyczy, 

ponieważ 

odstąpiono od 

wykazania 

obszarów 

wrażliwych 

Art. 

5.7) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

obszary uznane za 

wrażliwe, po 

dokonaniu 

przeglądu na 

mocy ust. 6, 

spełniały podane 

wyżej wymagania 

przed upływem 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

siedmiu lat. 

Art. 

5.8) 

Państwo 

Członkowskie nie 

musi wskazywać 

obszarów 

wrażliwych do 

celów niniejszej 

dyrektywy, jeśli 

na całym swoim 

obszarze 

wprowadziło 

oczyszczanie na 

podstawie 

przepisów 

zawartych w ust. 

2-4. 

   Nie wymaga 

transpozycji 

Artykuł 6     

Art. 

6.1) 

Do dnia 31 

grudnia 1993 r., 

do celów ust. 2, 

Państwa 

Członkowskie 

mogą określić 

obszary mniej 

wrażliwe, zgodnie 

z kryteriami 

ustanowionymi w 

załączniku II. 

   Nie dotyczy 

Art. 

6.2) 

Zrzuty ścieków 

komunalnych do 

wód 

przybrzeżnych, 

pochodzące z 

aglomeracji o 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców  

10 000–150 000 

oraz zrzuty do 

estuariów 

położonych na 

obszarach 

opisanych w ust. 

1, pochodzące z 

aglomeracji o 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców 2 

000–10 000, 

mogą być 

poddawane mniej 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

rygorystycznemu 

oczyszczaniu niż 

określone w art. 

4, pod warunkiem 

że: 

— zrzuty takie 

poddawane są co 

najmniej 

oczyszczaniu 

pierwotnemu, 

określonemu 

przepisami art. 2 

ust. 7 zgodnie z 

procedurą 

kontrolną 

ustanowioną w 

załączniku I. D, 

 wyczerpujące 

badania wskazują, 

że odprowadzenia 

takie nie mają 

niekorzystnego 

wpływu na 

środowisko. 

   Nie dotyczy 

 Państwa 

Członkowskie 

dostarczają 

Komisji wszelkie 

istotne informacje 

dotyczące 

wspomnianych 

wyżej badań 

   Nie dotyczy 

Art. 

6.3) 

Jeśli Komisja 

uznaje, że 

warunki 

wymienione w 

ust. 2 nie są 

spełnione, 

przedstawia 

Radzie właściwą 

propozycję 

   Nie wymaga 

transpozycji 

Art. 

6.4) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

wskazanie 

obszarów mniej 

wrażliwych 

podlegało 

przeglądowi w 

odstępach czasu 

nie dłuższych niż 

   Nie dotyczy 

Polski 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

cztery lata 

Art. 

6.5) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

obszary nie 

uznawane już za 

mniej wrażliwe, 

we właściwy 

sposób spełniały 

wymagania art. 4 

i 5 przed 

upływem siedmiu 

lat. 

   Nie dotyczy 

Polski 

Artykuł 7 

 Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

do dnia 31 

grudnia 2005 r. 

ścieki komunalne 

odprowadzane do 

systemów 

zbierania przed 

odprowadzeniem 

poddawane były 

właściwemu 

oczyszczaniu, 

określonemu w 

art. 2 ust. 9, w 

odniesieniu do 

następujących 

przypadków: 

Brak  Nie - brak 

transpozyc

ji 

Omówienie i 

propozycje zmian 

w rozdz. II 

opracowania 

 — zrzuty do wód 

słodkich i 

estuariów z 

aglomeracji o 

RLM poniżej 2 

000, 

    

 — zrzuty do wód 

przybrzeżnych z 

aglomeracji o 

RLM poniżej 

10 000. 

    

Artykuł 8 

Art. 

8.1) 

W wyjątkowych 

przypadkach, ze 

względu na 

trudności 

techniczne i w 

odniesieniu do 

określonych 

   Nie dotyczy 



23 

 

Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

geograficznie 

grup 

mieszkańców, 

Państwa 

Członkowskie 

mogą zwracać się 

do Komisji ze 

specjalnymi 

wnioskami o 

przedłużenie 

czasu 

potrzebnego do 

zastosowania się 

do przepisów art. 

4. 

Art. 

8.2) 

Wniosek taki 

musi być 

szczegółowo 

uzasadniony, 

określać 

napotkane 

trudności 

techniczne, a 

także 

zaproponować 

program działań z 

właściwym 

harmonogramem, 

jaki ma być 

przyjęty, aby 

osiągnąć cele 

niniejszej 

dyrektywy. 

Harmonogram ten 

włącza się do 

programu 

wykonania 

określonego w 

art. 17 

   Nie dotyczy 

Art. 

8.3) 

Zaakceptowane 

mogą być tylko 

przyczyny natury 

technicznej, a 

przedłużony okres 

określony w ust. 1 

może być 

przekraczać dnia 

31 grudnia 2005 r. 

   Nie dotyczy 

Art. 

8.4) 

Komisja 

rozpatruje ten 

wniosek i 

   Nie podlega 

transpozycji 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

podejmuje 

właściwe środki 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną, o 

której mowa w 

art. 18 ust. 2. 

Art. 

8.5) 

W wyjątkowych 

okolicznościach, 

gdy można 

wykazać, że 

intensywniejsze 

oczyszczanie nie 

przyniesie 

żadnych korzyści 

dla środowiska, 

zrzuty ścieków 

komunalnych 

pochodzących z 

aglomeracji o 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców 

ponad 150 000 do 

obszarów mniej 

wrażliwych, mogą 

podlegać 

oczyszczaniu 

przewidzianemu 

w art. 6 dla 

odprowadzeń z 

aglomeracji o 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców 10 

000–150 000. 

   Nie dotyczy 

 W takich 

okolicznościach 

państwa 

członkowskie 

przedstawiają 

wcześniej 

Komisji 

odpowiednią 

dokumentację. 

Komisja bada 

sprawę i 

podejmuje 

właściwe środki 

zgodnie z 

procedurą 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

regulacyjną, o 

której mowa w 

art. 18 ust. 2. 

Artykuł 9 

 W przypadku gdy 

wody na obszarze 

podlegającym 

jurysdykcji 

Państwa 

Członkowskiego 

dotkną 

niekorzystne 

skutki zrzutów 

ścieków 

komunalnych 

pochodzących z 

innego Państwa 

Członkowskiego, 

wtedy Państwo 

Członkowskie, 

którego wody 

zostały w ten 

sposób 

zanieczyszczone, 

może 

notyfikować 

odpowiednie 

fakty drugiemu 

Państwu 

Członkowskie mu 

oraz Komisji. 

   Nie podlega 

transpozycji 

 Aby zapewnić 

zgodność z 

przepisami 

niniejszej 

dyrektywy, 

zainteresowane 

Państwa 

Członkowskie 

organizują, gdzie 

sytuacja tego 

wymaga wraz z 

Komisją, 

współdziałanie 

konieczne do 

zidentyfikowania 

zrzutów ścieków 

zagrażających 

środowisku i 

określają 

działania, jakie 

   Nie dotyczy - 

warunkowe 

stosowanie – 

zależne od woli 

państwa 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

muszą zostać 

podjęte u źródła 

w celu ochrony 

wód, na które 

odprowadzane 

ścieki 

oddziaływają. 

Artykuł 10 

 Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

oczyszczalnie 

ścieków 

komunalnych 

budowane w celu 

spełnienia 

wymagań art. 4-7 

były 

projektowane, 

budowane, 

eksploatowane i 

utrzymywane w 

sposób 

zapewniający 

wystarczającą 

wydajność w 

każdych 

normalnych 

warunkach 

klimatycznych. 

Przy 

projektowaniu 

oczyszczalni 

należy wziąć pod 

uwagę sezonowe 

zmiany ładunku. 

  Nie - brak 

transpozyc

ji 

 

Artykuł 11 

Art.11

.1) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, że do 

dnia 31 grudnia 

1993 r. zrzuty 

ścieków 

przemysłowych 

do systemów 

zbierania i 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych są 

zgodne z 

wcześniejszymi 

Rozporząd

zenie MB z 

dnia 14 

lipca 2006 

r. 

W całości określa 

sposoby realizacji 

obowiązków 

dostawców ścieków 

przemysłowych 

trafiających do 

komunalnych 

urządzeń 

kanalizacyjnych 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

przepisami i/lub 

szczególnych 

zezwoleń 

właściwych władz 

albo właściwego 

organu. 

Art.11

.2) 

Regulacje i/lub 

szczególne 

zezwolenia 

spełniają 

wymagania sekcji 

C załącznika I. 

Komisja może 

zmieniać te 

wymagania. 

Środki te, mające 

na celu zmianę 

elementów innych 

niż istotne 

niniejszej 

dyrektywy, 

przyjmuje się 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną 

połączoną z 

kontrolą, o której 

mowa w art. 18 

ust. 3. 

 

Zob. 

komentarz 

do 

załącznika 

I 

dyrektywy 

 Tak  

Art.11

.3) 

Regulacje i 

szczególne 

zezwolenia 

poddawane są 

przeglądowi i, 

jeśli zajdzie taka 

potrzeba, 

dostosowywane w 

regularnych 

odstępach czasu. 

 

 

 Nie - brak 

transpozyc

ji 

Zob. propozycje 

zmian w części 

opisowej opinii. 

 

Artykuł 12 

Art. 

12.1) 

Oczyszczone 

ścieki 

wykorzystuje się 

powtórnie, w 

każdym 

przypadku, gdy 

jest to właściwe. 

Drogi usuwania 

muszą do 

minimum 

Art. 42 ust. 

1 Prawa 

wodnego 

Art. 42.1. 

Wprowadzający 

ścieki do wód lub do 

ziemi są obowiązani 

zapewnić ochronę 

wód przed 

zanieczyszczeniem, 

w szczególności 

przez budowę i 

eksploatację 

Tak Słowa „gdy jest to 

właściwe” 

zastąpione w 

polskich 

przepisach 

słowami „gdy jest 

to celowe”. 

Nie wpływa to 

jednak na 

prawidłowość 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

ograniczać skutki 

niekorzystne dla 

środowiska. 

urządzeń służących 

tej ochronie, a tam, 

gdzie jest to celowe, 

powtórne 

wykorzystanie 

oczyszczonych 

ścieków. Wybór 

miejsca i sposobu 

wykorzystania albo 

usuwania ścieków 

powinien 

minimalizować 

negatywne 

oddziaływania na 

środowisko. 

 

transpozycji. 

Art. 

12.2) 

Właściwe władze 

lub właściwe 

organy 

zapewniają, by 

zrzuty ścieków z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

podlegały 

ustanowionym 

wcześniej 

regulacjom i/lub 

szczególnym 

zezwoleniom. 

Art. 122 

ust. 1 pkt 

1, w 

związku z 

art. 37 pkt 

2 Prawa 

wodnego  

oraz 

rozporząd

zenie MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r.  

Art. 122.1. Jeżeli 

ustawa nie stanowi 

inaczej, pozwolenie 

wodnoprawne jest 

wymagane na: 

1) szczególne 

korzystanie z wód; 

 

Art. 37. 

Szczególnym 

korzystaniem z wód 

jest korzystanie 

wykraczające poza 

korzystanie 

powszechne lub 

zwykłe, w 

szczególności: 

 (...) 

2) wprowadzanie 

ścieków do wód lub 

do ziemi 

 

Tak  

Art. 

12.3) 

Wcześniejsze 

regulacje i/lub 

szczególne 

zezwolenia 

dotyczące 

zrzutów z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych, 

wydane wcześniej 

na podstawie ust. 

2, na terenie 

aglomeracji o 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców 

wynoszącej 2 

000–10 000 w 

przypadku 

zrzutów do wód 

słodkich i 

estuariów, oraz na 

terenie 

aglomeracji o 

równoważnej 

liczbie 

mieszkańców 

wynoszącej 

powyżej 10 000 w 

odniesieniu do 

wszelkich 

zrzutów, określają 

wymagane 

warunki w celu 

spełnienia 

odpowiednich 

wymagań sekcji B 

załącznika I. 

Komisja może 

zmieniać te 

wymagania. 

Środki te, mające 

na celu zmianę 

elementów innych 

niż istotne 

niniejszej 

dyrektywy, 

przyjmuje się 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną 

połączoną z 

kontrolą, o której 

mowa w art. 18 

ust. 3. 

Art. 

12.4) 

Regulacje i/lub 

zezwolenia 

poddawane są 

przeglądowi i, 

jeśli zajdzie taka 

potrzeba, 

dostosowywane w 

regularnych 

odstępach czasu. 

Art. 136 

ust. 2 

Prawa 

wodnego  

Art. 136. 

(...) 

2. Przeglądu ustaleń 

pozwoleń 

wodnoprawnych na 

pobór wody lub 

wprowadzanie 

ścieków do wód, do 

ziemi lub urządzeń 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

kanalizacyjnych, a 

także realizacji tych 

pozwoleń właściwy 

organ dokonuje co 

najmniej raz na 4 

lata; w przypadku 

zaistnienia 

okoliczności, o 

których mowa w ust. 

1, właściwy organ z 

urzędu może cofnąć 

lub ograniczyć 

pozwolenie 

wodnoprawne bez 

odszkodowania. 

 

Artykuł 13 

Art. 

13.1) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, że do 

dnia 31 grudnia 

2000 r. ulegające 

biodegradacji 

ścieki 

przemysłowe z 

zakładów 

należących do 

pewnych 

sektorów 

przemysłu 

wymienionych w 

załączniku III, 

które nie 

dochodzą do 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

przed 

odprowadzeniem 

do odpowiednich 

wód, spełniają 

warunki 

określone we 

wcześniejszych 

regulacjach i/lub 

szczególnych 

zezwoleniach 

udzielonych 

wcześniej przez 

właściwe władze 

lub właściwe 

Art. 122 

ust. 1 pkt 1 

w związku 

z art. 37 

pkt 1 

Prawa 

wodnego – 

bez 

względu na 

wielkość 

zakładów 

Art. 122.1. Jeżeli 

ustawa nie stanowi 

inaczej, pozwolenie 

wodnoprawne jest 

wymagane na: 

1) szczególne 

korzystanie z wód; 

 

Art. 37. 

Szczególnym 

korzystaniem z wód 

jest korzystanie 

wykraczające poza 

korzystanie 

powszechne lub 

zwykłe, w 

szczególności: 

1) pobór oraz 

odprowadzanie wód 

powierzchniowych 

lub podziemnych 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

organy, w 

odniesieniu do 

wszystkich 

zrzutów z 

zakładów 

przewidzianych 

dla równoważnej 

liczby 

mieszkańców 

wynoszącej 4 000 

lub więcej. 

Art. 

13.2) 

Do dnia 31 

grudnia 1993 r. 

właściwe władze 

lub właściwe 

organy w każdym 

Państwie 

Członkowskim 

ustalają 

odpowiednie 

wymagania dla 

charakteru danego 

przemysłu w 

zakresie 

odprowadzania 

takich ścieków. 

§ 6 ust. 2 

rozporząd

zenia MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

§ 6 

(...) 

2. Ścieki 

przemysłowe 

biologicznie 

rozkładalne, 

wprowadzane do 

wód, nie powinny 

zawierać substancji 

zanieczyszczających 

w ilościach 

przekraczających 

najwyższe 

dopuszczalne 

wartości wskaźników 

zanieczyszczeń 

określone w tabeli II 

w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 

 

Tak, z 

uwzględnie

niem 

okresu 

przejściow

ego, z 

którego nie 

korzystano  

 

Art. 

13.3) 

Do dnia 31 

grudnia 1994 r. 

Komisja dokonuje 

porównania 

wymagań w 

poszczególnych 

Państwach 

Członkowskich. 

Wyniki publikuje 

w postaci 

sprawozdania, a 

w razie potrzeby, 

Komisja 

przedstawia 

właściwą 

propozycję. 

   Nie podlega 

transpozycji 

Artykuł 14 

Art. 

14.1) 

Osad powstający 

w wyniku procesu 

oczyszczania 

Art. 5 pkt 

2 i 3 

ustawy o 

Art. 5. Kto 

podejmuje działania 

powodujące lub 

Tak Powstają tu 

wątpliwości 

terminologiczne: 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

ścieków jest 

ponownie 

wykorzystywany 

w każdym 

przypadku, gdy 

jest to właściwe. 

Drogi usuwania 

ograniczają do 

minimum skutki 

niekorzystnego 

wpływu na 

środowisko. 

odpadach  mogące powodować 

powstawanie 

odpadów, powinien 

takie działania 

planować, 

projektować i 

prowadzić, tak aby: 

(...) 

2) zapewniać zgodny 

z zasadami ochrony 

środowiska odzysk, 

jeżeli nie udało się 

zapobiec 

powstawaniu 

odpadów; 

3) zapewniać zgodne 

z zasadami ochrony 

środowiska 

unieszkodliwianie 

odpadów, których 

powstaniu nie udało 

się zapobiec lub 

których nie udało się 

poddać odzyskowi. 

 

 

Usuwanie 

powinno być 

utożsamiane z 

unieszkodliwianie

m w rozumieniu 

ustawy o 

odpadach – co 

wynika z 

porównania z 

wersją angielską 

(disposal). Od 

1991 r. termin 

disposal jest 

zdefiniowany w 

kolejnych 

dyrektywach 

ramowych o 

odpadach 

(75/442, 2006/12, 

2008/98). Polski 

termin 

unieszkodliwianie 

jest z nim 

tożsamy.  

Komunalne osady 

ściekowe są w 

Polsce  w 

praktyce zawsze 

odpadem. 

 

Art. 

14.2) 

Właściwe władze 

lub właściwe 

organy 

zapewniają, że 

przed dniem 31 

grudnia 1998 r. 

odprowadzanie 

osadu z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

podporządkowane 

jest ogólnym 

zasadom, 

rejestracji albo 

zezwoleniom. 

Art. 26 ust. 

1 ustawy o 

odpadach 

Art. 26. 1. Posiadacz 

odpadów, który 

prowadzi odzysk lub 

unieszkodliwianie 

odpadów 

obowiązany jest do 

uzyskania 

zezwolenia na 

prowadzenie tej 

działalności, z 

zastrzeżeniem art. 31 

ust. 1, art. 33 ust. 2, 4 

i 4a oraz art. 43 ust. 

5. 

 

 

Tak Powstają tu 

wątpliwości 

terminologiczne: 

 

Odprowadzanie 

powinno być 

utożsamiane z 

unieszkodliwianie

m w rozumieniu 

ustawy o 

odpadach – co 

wynika z 

porównania z 

wersją angielską 

(disposal). Od 

1991 r. termin 

disposal jest 

zdefiniowany w 

kolejnych 

dyrektywach 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

ramowych o 

odpadach 

(75/442, 2006/12, 

2008/98). Polski 

termin 

unieszkodliwianie 

jest z nim 

tożsamy.  

Komunalne osady 

ściekowe są w 

Polsce w praktyce 

zawsze odpadem. 

 

Art. 

14.3) 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, że do 

dnia 31 grudnia 

1998 r. 

odprowadzanie 

osadu do wód 

powierzchniowyc

h przez zrzuty ze 

statków, 

rurociągów albo 

innymi 

sposobami, jest 

stopniowo 

eliminowane. 

Art. 55 ust. 

1 pkt 6 i 7 

ustawy o 

odpadach  

 

Art. 41 ust. 

1 pkt 1 lit. 

a) Prawa 

wodnego 

Ustawa o odpadach : 

Art. 55. 1. Zakazuje 

się składowania 

odpadów: 

 (…) 

6) w śródlądowych 

wodach 

powierzchniowych i 

podziemnych; 

7) w polskich 

obszarach morskich; 

 

Prawo wodne : 

Art. 41. 1. Ścieki 

wprowadzane do 

wód lub do ziemi w 

ramach zwykłego 

albo szczególnego 

korzystania z wód 

powinny być 

oczyszczone w 

stopniu wymaganym 

przepisami ustawy i 

nie mogą: 

1)zawierać: 

a) odpadów oraz 

zanieczyszczeń 

pływających, 

 

 

 

Tak – 

całkowity 

zakaz 

wprowadz

ony przed 

akcesją 

 

 

Powstają tu 

wątpliwości 

terminologiczne: 

 

Odprowadzanie 

… przez zrzuty 

może być 

utożsamiane z 

unieszkodliwianie

m ale również z 

ze składowaniem  

w rozumieniu 

ustawy o 

odpadach – co 

wynika z 

porównania z 

wersją angielską 

(disposal … by 

dumping) – zob. 

też uwagę w pkt. 

powyżej.  

Art. 

14.4) 

Do chwili 

zniesienia 

zrzutów osadów 

sposobami 

wymienionymi w 

ust. 3, Państwa 

Członkowskie 

   Nie dotyczy - z 

uwagi na 

wprowadzenie 

zakazu przed 

akcesją (zob. pkt 

powyżej) 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

zapewniają, aby 

całkowite ilości 

materiałów 

toksycznych, 

trwałych lub 

podlegających 

bioakumulacji 

zawartych w 

osadzie 

odprowadzanym 

do wód 

powierzchniowyc

h podlegały 

obowiązkowi 

uzyskania 

zezwolenia i były 

stopniowo 

redukowane. 

Artykuł 15 

Art. 

15.1) 

Właściwe władze 

lub właściwe 

organy 

monitorują: 

— zrzuty z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych w 

celu 

zweryfikowania 

zgodności z 

wymaganiami 

załącznika I. B, 

zgodnie z 

procedurami 

kontrolnymi 

ustanowionymi w 

załączniku I. D, 

Zob. 

komentarz 

do 

załącznika 

I D 

dyrektywy 

 

Także 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. wydane 

na 

podstawie 

art. 45 ust. 

1 pkt 3 

Prawa 

wodnego 

 Tak  

 — ilości i skład 

osadów 

odprowadzanych 

do wód 

powierzchniowyc

h. 

   Nie dotyczy z 

uwagi na 

wprowadzenie 

całkowitego 

zakazu (zob. 

uwagi do art. 14 

dyrektywy 

powyżej) 

 

Art. 

15.2) 

Właściwe władze 

lub właściwe 

organy 

monitorują wody, 

do których 

Rozporząd

zenie MŚ z 

dnia 15 

listopada 

2011 r. w 

 Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

odprowadzane są 

ścieki z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych i 

dokonywane 

zrzuty 

bezpośrednie 

opisane w art. 13, 

w przypadkach 

oczekiwanego 

znaczącego 

wpływu na stan 

środowiska. 

sprawie 

form i 

sposobu 

prowadzen

ia 

monitoring

u 

jednolitych 

części wód 

powierzch

niowych i 

podziemny

ch (Dz. U. 

Nr 258, 

poz. 1550). 

Wydane 

na 

podstawie 

art. 155b 

ust. 1 

Prawa 

wodnego 

 

Art. 

15.3) 

W przypadku 

zrzutów, z 

zastrzeżeniem 

przepisów art. 6, i 

odprowadzania 

osadu do wód 

powierzchniowyc

h, Państwa 

Członkowskie 

monitorują i 

wykonują 

wszystkie 

odpowiednie 

badania 

weryfikujące czy 

zrzut lub 

odprowadzanie 

nie wpływa 

niekorzystnie na 

środowisko. 

W części 

dot. 

zrzutów z 

oczyszczal

ni do wód 

powierzch

niowych 

zob. 

komentarz 

do art. 15 

ust. 1 

 W części 

pierwszej 

przepisu – 

tak.  

W części 

dotyczącej 

wprowadz

ania osadu 

do wód – 

nie 

dotyczy. 

Odnośnie 

„monitorowania 

odprowadzania 

osadów do wód 

powierzchniowyc

h” - przepis 

dyrektywy nie 

dotyczy Polski z 

uwagi na 

wprowadzenie 

całkowitego 

zakazu (zob. 

uwagi do art. 14 

dyrektywy 

powyżej). 

 

Ew. 

monitorowanie 

wykrywanie  

nielegalnego 

odprowadzania 

powinno się 

materializować 

poprzez 

monitorowanie 

zrzutu ścieków 

lub w sposób 

ogólny 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

(państwowy 

monitoring 

środowiska lub 

inne kontrole czy 

donosy – nie jest 

to jednak 

przedmiotem 

regulacji ustawy o 

odpadach – 

szybciej prawa 

wodnego. 

 

Art. 

15.4) 

Informacje 

zebrane przez 

właściwe władze 

lub właściwe 

organy, zgodnie z 

ust. 1, 2 i 3, 

Państwo 

Członkowskie 

zachowuje i 

udostępnia 

Komisji przed 

upływem sześciu 

miesięcy od dnia 

otrzymania 

wniosku. 

 

   Nie podlega 

transpozycji 

Art. 

15.5) 

Komisja może 

opracowywać 

wytyczne 

dotyczące 

monitorowania 

określonego w 

ust. 1, 2 i 3 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną, o 

której mowa w 

art. 18 ust. 2. 

   Nie podlega 

transpozycji 

Artykuł 16 

 Bez uszczerbku 

dla wprowadzenia 

w życie 

przepisów 

dyrektywy Rady 

90/313/EWG z 

dnia 7 czerwca 

1990 r. w sprawie 

swobody dostępu 

do informacji o 

Art. 43 ust. 

4 Prawa 

wodnego 

Art. 43 

(...) 

4. Prezes Krajowego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej, za 

pośrednictwem 

ministra właściwego 

do spraw gospodarki 

wodnej, przedkłada 

co 2 lata Radzie 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

środowisku (1), 

Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

co dwa lata 

właściwe władze 

lub właściwe 

organy 

publikowały 

sprawozdania 

dotyczące sytuacji 

w dziedzinie 

usuwania ścieków 

komunalnych i 

osadów na ich 

obszarach. 

Państwa 

Członkowskie 

przekazują 

Komisji te 

sprawozdania 

natychmiast po 

ich 

opublikowaniu. 

Ministrów 

sprawozdanie z 

wykonania 

krajowego programu 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych. 

Artykuł 17 

Art. 

17.1) 

Do dnia 31 

grudnia 1993 r. 

Państwa 

Członkowskie 

ustanawiają 

program 

wykonania 

niniejszej 

dyrektywy. 

Art. 43 ust. 

1 , 3 i 3a 

Prawa 

wodnego 

Art. 43.1. 

Aglomeracje o 

równoważnej liczbie 

mieszkańców 

powyżej 2.000 

powinny być 

wyposażone w 

systemy kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków 

komunalnych, 

zakończone 

oczyszczalniami 

ścieków, zgodnie z 

ustaleniami 

krajowego programu 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych 

(...) 

3. Krajowy program 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych, 

którego integralną 

część stanowi wykaz 

aglomeracji, o 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

których mowa w ust. 

1, oraz wykaz 

niezbędnych 

przedsięwzięć w 

zakresie budowy i 

modernizacji 

urządzeń 

kanalizacyjnych, 

sporządza Prezes 

Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, 

a zatwierdza Rada 

Ministrów. 

3a.Krajowy program 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych określi 

dla przedsięwzięć, o 

których mowa w ust. 

3, w szczególności: 

1)zakres rzeczowo-

finansowy; 

2)termin zakończenia 

 

Art. 

17.2) 

Do dnia 30 

czerwca 1994 r. 

Państwa 

Członkowskie 

przekazują 

Komisji 

informacje o 

programie. 

   Nie dotyczy 

Art. 

17.3) 

W razie 

konieczności 

Państwa 

Członkowskie 

przekazują 

Komisji co dwa 

lata, do dnia 30 

czerwca, 

aktualizację 

informacji 

określonych w 

ust. 2. 

   Nie podlega 

transpozycji 

Art.17

.4) 

Komisja ustala, 

zgodnie z 

procedurą 

regulacyjną, o 

której mowa w 

art. 18 ust. 2, 

metody i formy 

   Nie podlega 

transpozycji 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

przyjmowane w 

sprawozdaniach 

dotyczących 

programów 

poszczególnych 

państw. Wszelkie 

zmiany 

wspomnianych 

metod i form 

przyjmuje się 

zgodnie z tą 

procedurą. 

Art.17

.5) 

Komisja co dwa 

lata dokonuje 

przeglądu i oceny 

informacji 

otrzymanych 

zgodnie z ust. 2 i 

3, oraz publikuje 

sprawozdanie na 

ten temat. 

   Nie podlega 

transpozycji 

Artykuł 18 

 Komisję 

wspomaga 

Komitet. W 

przypadku 

odesłania do 

niniejszego 

ustępu stosuje się 

art. 5 i 7 decyzji 

1999/468/WE, z 

uwzględnieniem 

przepisów jej art. 

8. Termin 

określony w art. 5 

ust. 6 decyzji 

1999/468/WE 

wynosi trzy 

miesiące. W 

przypadku 

odesłania do 

niniejszego 

ustępu stosuje się 

art. 5a ust. 1–4 

oraz art. 7 decyzji 

1999/468/WE, z 

uwzględnieniem 

przepisów jej art. 

8. 

   Nie podlega 

transpozycji 

Artykuł 19 

Art. Państwa    Nie podlega 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

19.1) Członkowskie 

wprowadzą w 

życie przepisy 

ustawowe, 

wykonawcze i 

administracyjne 

niezbędne do 

wykonania 

niniejszej 

dyrektywy nie 

później niż do 

dnia 30 czerwca 

1992 r. 

Niezwłocznie 

powiadomią o 

tym Komisję. 

transpozycji 

 

Objęty okresem 

przejściowym 

Art. 

19.2) 

Wspomniane 

środki powinny 

zawierać 

odniesienie do 

niniejszej 

dyrektywy lub 

odniesienie takie 

powinno 

towarzyszyć ich 

urzędowej 

publikacji. 

Metody 

dokonywania 

takiego 

odniesienia 

określane są przez 

Państwa 

Członkowskie. 

Transpozy

cja tego 

przepisu 

była 

obecna w 

pierwszym 

akcie 

wykonawc

zym 

dokonując

ym 

transpozyc

ji (obecnie 

nieobowiąz

ujący), 

choć czyni 

to zadość 

wymagani

om prawa 

europejski

ego. 

 

 

 Tak  

Art. 

19.3) 

Państwa 

Członkowskie 

przekażą Komisji 

teksty 

podstawowych 

przepisów prawa 

krajowego, 

przyjętych w 

dziedzinach 

objętych niniejszą 

dyrektywą. 

   Nie podlega 

transpozycji 

Artykuł 20 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

 Niniejsza 

dyrektywa 

skierowana jest 

do Państw 

Członkowskich. 

   Nie podlega 

transpozycji 

      

      

      

      

      

      

      

      

Załącznik I         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

A. Systemy zbierania 

 Systemy zbierania 

uwzględniają 

wymagania 

związane z 

oczyszczaniem 

ścieków. 

Art. 42 ust. 

3 Prawa 

wodnego 

Art. 42 

(...) 

3. Budowę urządzeń 

służących do 

zaopatrzenia w wodę 

realizuje się 

jednocześnie z 

rozwiązaniem spraw 

gospodarki 

ściekowej, w 

szczególności przez 

budowę systemów 

kanalizacji zbiorczej 

i oczyszczalni 

ścieków. 

Tak  

 Projektowanie, 

budowę i 

utrzymanie 

systemów 

zbierania 

przeprowadza się 

zgodnie z 

najlepszą wiedzą 

techniczną, bez 

powodowania 

nadmiernych 

kosztów, 

szczególnie 

dotyczące: 

— objętości i 

charakterystyki 

ścieków, 

  Nie - brak 

transpozyc

ji 

Propozycje zmian 

w rozdz. II 

opracowania 

 — zapobiegania 

przeciekom, 
    

 — ograniczenia 

zanieczyszczenia 
Art. 41 ust. 

3 Prawa 

Art. 41 

(...) 
Częściowa 

zgodność 

Przewidziano 

warunkowe 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

wód, do których 

odprowadzane są 

ścieki, 

powodowanego 

przez przelewy 

wód burzowych. 

wodnego 3. Dopuszcza się 

wprowadzanie do 

wód lub do ziemi 

wód opadowych z 

przelewów 

kanalizacji 

deszczowej lub 

ścieków z przelewów 

burzowych 

komunalnej 

kanalizacji 

ogólnospławnej na 

warunkach 

określonych w 

przepisach wydanych 

na podstawie art. 45 

ust. 1 pkt 3. 

 

dopuszczenie 

wprowadzania do 

wód ścieków z 

przelewów 

burzowych, ale 

bez wskazania na 

statyczne 

wymagania 

związane z 

systemem 

zbierania. 

B. Zrzuty z oczyszczalni ścieków komunalnych do wód, do których odprowadzane są ścieki 

B.1) Oczyszczalnie 

ścieków 

komunalnych są 

tak 

zaprojektowane 

lub 

zmodernizowane, 

aby 

reprezentatywne 

próbki 

dopływających 

ścieków i ścieków 

oczyszczonych 

można było 

uzyskiwać przed 

zrzutem do wód, 

do których 

odprowadzane są 

ścieki. 

  Nie - brak 

transpozyc

ji 

Propozycje zmian 

w rozdz. II 

opracowania 

B.2) Zrzuty z 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

poddane 

oczyszczaniu 

zgodnie z art. 4 i 

5 spełniają 

wymagania 

podane w tabeli 1. 

Załącznik 

nr 1 do 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

 Tak Wprowadzone 

zmiany 

instrumentalizują 

strategie opartą na 

art. 5 ust. 4 

dyrektywy. Zob. 

wyjaśnienia w 

rozdz. II 

opracowania 

 

B.3) Zrzuty z 

oczyszczalni 

ścieków 

Załącznik 

nr 1 do 

rozp. MŚ z 

 Brak 

oceny 

zgodności 

Wprowadzone 

zmiany 

instrumentalizują 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

komunalnych do 

obszarów 

wrażliwych, które 

podlegają 

eutrofizacji 

zgodnie z 

załącznikiem II. 

A lit. a), spełniają 

dodatkowe 

wymagania 

podane w tabeli 2 

niniejszego 

załącznika. 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

tak/nie 

 

TAK 

strategie opartą na 

art. 5 ust. 4 

dyrektywy. Zob. 

wyjaśnienia w 

rozdz. II 

opracowania 

 

B.4) Wymagania 

bardziej 

rygorystyczne niż 

podane w tabeli 1 

i/lub tabeli 2 

stosuje się, w 

przypadku gdy 

jest to wymagane 

dla spełnienia 

przez wody, do 

których 

odprowadzane są 

ścieki, wymagań 

innych dyrektyw. 

Par. 3 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

 W zasadzie 

tak 

Zarówno § 3 

rozporządzenia 

MŚ, jak i warunki 

korzystania z wód 

regionu wodnego 

dorzecza, do 

których odsyła, 

służą właśnie 

temu celowi.  

 

B.5) Punkty 

odprowadzania 

ścieków 

komunalnych 

wybierane są w 

taki sposób, żeby 

w miarę 

możliwości do 

minimum 

ograniczały 

wpływ na wody, 

do których 

odprowadzane są 

ścieki. 

Art. 42 ust. 

1 Prawa 

wodnego 

Art. 42.1 

Wprowadzający 

ścieki do wód lub do 

ziemi są obowiązani 

zapewnić ochronę 

wód przed 

zanieczyszczeniem, 

w szczególności 

przez budowę i 

eksploatację 

urządzeń służących 

tej ochronie, a tam, 

gdzie jest to celowe, 

powtórne 

wykorzystanie 

oczyszczonych 

ścieków. Wybór 

miejsca i sposobu 

wykorzystania albo 

usuwania ścieków 

powinien 

minimalizować 

negatywne 

oddziaływania na 

Tak  



44 

 

Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

środowisko 

 

C. Ścieki przemysłowe 

 Ścieki 

przemysłowe 

wprowadzane do 

systemów 

zbierania i 

odprowadzane do 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych 

poddaje się 

wstępnemu 

oczyszczaniu, 

jakie wymagane 

jest w celu: 

— ochrony 

zdrowia 

pracowników 

zatrudnionych 

przy eksploatacji 

systemów 

zbierania i 

oczyszczalni, 

Art. 10 pkt 

2 ustawy o 

zzwwizoś 

Art. 10. Dostawca 

ścieków 

przemysłowych 

wprowadzanych do 

urządzeń 

kanalizacyjnych jest 

obowiązany do: 

 (…) 

2) instalowania 

niezbędnych 

urządzeń 

podczyszczających 

ścieki przemysłowe i 

prawidłowej 

eksploatacji tych 

urządzeń 

Tak, z 

zastrzeżeni

em 

Nie wszystkie ze 

wskazanych 

celów zostały 

wyraźnie 

powiązane z 

potrzebą 

„wstępnego 

oczyszczania”, 

lecz potwierdzone 

ogólnie 

 — zapewnienia, 

aby systemy 

zbierania, 

oczyszczalnie 

ścieków i 

urządzenia 

towarzyszące nie 

zostały 

uszkodzone, 

    

 — zapewnienia, 

aby działanie 

oczyszczalni 

ścieków 

komunalnych i 

oczyszczanie 

osadu nie było 

utrudnione, 

Także § 2 i 

8 rozp. MB 

z 14 lipca 

2006 r. 

 

§ 2. Dostawca 

ścieków 

przemysłowych 

wprowadzając je do 

urządzeń 

kanalizacyjnych, 

zapewnia: 

1) ograniczenie lub 

eliminację substancji 

szczególnie 

szkodliwych dla 

środowiska 

wodnego, 

określonych w 

przepisach 

dotyczących 

warunków, jakie 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

należy spełnić przy 

wprowadzaniu 

ścieków do wód lub 

do ziemi oraz 

substancji 

szczególnie 

szkodliwych dla 

środowiska 

wodnego; 

2) równomierne ich 

odprowadzanie, 

odpowiednio do 

przepustowości 

kanałów i 

dopuszczalnego 

obciążenia 

oczyszczalni 

ścieków; 

3) ograniczenie tych 

zanieczyszczeń, 

które niekorzystnie 

wpływają na pracę 

oczyszczalni 

ścieków. 

 

§ 8. Ścieki 

przemysłowe mogą 

być wprowadzane do 

urządzeń 

kanalizacyjnych, 

jeżeli: 

1) nie stanowi to 

zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i 

zdrowia osób 

obsługujących 

urządzenia 

kanalizacyjne, stanu 

konstrukcji 

budowlanych i 

prawidłowego 

działania tych 

urządzeń oraz 

oczyszczalni 

ścieków, a także dla 

spełnienia przez 

przedsiębiorstwo 

wodociągowo-

kanalizacyjne 

warunków 

pozwolenia 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

wodnoprawnego na 

wprowadzanie 

ścieków do wód lub 

do ziemi i 

stosowania osadów 

ściekowych; 

2) spełnione są przez 

dostawcę ścieków 

przemysłowych 

warunki posiadanego 

pozwolenia 

wodnoprawnego, gdy 

takie pozwolenie jest 

wymagane na 

podstawie przepisów 

Prawa wodnego; 

3) temperatura tych 

ścieków nie 

przekracza 35 °C, a 

odczyn pH mieści się 

w przedziale od 6,5 

do 9,5, z 

wyłączeniem 

ścieków 

zawierających 

cyjanki i siarczki, dla 

których pH mieści 

się w przedziale od 8 

do 10; 

4) są podatne na 

mechaniczno-

biologiczne procesy 

oczyszczania. 

 

 — zapewnienia, 

aby zrzuty z 

oczyszczalni nie 

wpływały 

niekorzystnie na 

środowisko, a 

wodom, do 

których 

odprowadzane są 

ścieki, nie 

utrudniały 

spełnienia ich roli 

zgodnie z innymi 

dyrektywami 

wspólnotowymi, 

Jak wyżej jw. 

 

Tak  

 — zapewnienia, 

aby osad mógł 
Jak wyżej 

oraz § 17 

jw. 

 

Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

być usuwany ze 

względu na 

bezpieczeństwo w 

sposób właściwy 

dla środowiska i 

jego ochrony. 

rozp. MB z 

14 lipca 

2006 r. 

 

§ 17. Osady z 

oczyszczalni ścieków 

obsługującej 

zbiorczy system 

kanalizacyjny nie 

powinny stanowić 

zagrożenia dla 

środowiska oraz 

powinny nadawać się 

do ich stosowania 

zgodnie z przepisami 

o odpadach. 

 

 

D. Metody referencyjne monitorowania i oceny wyników 

D.1) Państwa 

Członkowskie 

zapewniają, aby 

stosowana była 

metoda 

monitorowania, 

odpowiadająca co 

najmniej 

poziomowi 

wymagań 

opisanemu 

poniżej. 

   Nie podlega 

transpozycji 

 Metody 

alternatywne 

wobec podanych 

w ust. 2-4 mogą 

być stosowane 

wówczas, gdy 

można wykazać, 

że dają 

równoważne 

wyniki. 

   Nie podlega 

transpozycji 

 Państwa 

Członkowskie 

dostarczają 

Komisji wszelkie 

istotne informacje 

dotyczące 

stosowanej 

metody. Jeśli 

Komisja uznaje, 

że warunki 

ustalone w ust. 2-

4 nie zostały 

spełnione, 

przedstawia 

   Nie podlega 

transpozycji 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

właściwą 

propozycję 

Radzie. 

 

D.2) Próbki 

proporcjonalne do 

przepływu lub 

próbki pobierane 

w określonych 

24-godzinnych 

odstępach czasu 

pobierane są w 

tym samym, 

dokładnie 

określonym 

punkcie wylotu, a 

w miarę potrzeby 

u wlotu do 

oczyszczalni, w 

celu 

monitorowania 

zgodności z 

wymaganiami dla 

odprowadzanych 

ścieków 

ustanowionymi w 

niniejszej 

dyrektywie. 

§ 5 ust. 1 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

§ 5. 1. Próbki 

ścieków, o których 

mowa w § 4 ust. 1 i 

2, dopływających i 

odpływających z 

oczyszczalni 

ścieków, w zakresie 

wskaźników 

określonych w 

załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, 

należy pobierać: 

1) w regularnych 

odstępach czasu w 

ciągu roku; 

2) stale w tym 

samym miejscu, w 

którym ścieki 

dopływają do 

oczyszczalni lub są 

wprowadzane do 

wód lub do ziemi, a 

jeżeli to konieczne - 

w innym miejscu 

reprezentatywnym 

dla ilości i jakości 

tych ścieków. 

 

  

 Stosuje się 

międzynarodowe 

zasady dobrych 

praktyk 

laboratoryjnych 

mające na celu 

ograniczenie do 

minimum 

rozkładu 

zanieczyszczeń w 

próbkach w czasie 

między ich 

pobraniem i 

analizą. 

Przypis 1 

do zał. Nr 

10 do rozp. 

MŚ z dnia 

24 lipca 

2006 r. 

 

 

 

 Tak Zakładamy, że 

metodyki 

znormalizowane, 

do których 

metody 

referencyjne 

powinny być 

dobrane, 

uwzględniają 

międzynarodowe 

zasady dobrych 

praktyk 

laboratoryjnych. 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

D.3) Minimalna liczba 

próbek w ciągu 

roku ustalona jest 

odpowiednio do 

wielkości 

oczyszczalni, a 

próbki pobierane 

są w regularnych 

odstępach czasu, 

dla równoważnej 

liczby 

mieszkańców: 

— RLM od 2 000 

do 9 999          12 

próbek podczas 

pierwszego roku i 

po 4 próbki w 

następnych latach, 

jeśli można 

wykazać, że wody 

w ciągu 

pierwszego roku 

spełniały przepisy 

dyrektywy; jeśli 

jedna próbka na 

cztery nie spełnia 

tego warunku, w 

następnym roku 

musi być pobrane 

12 próbek, 

— RLM 10 000-

49 999:                 

12 próbek, 

— RLM 50 000 i 

więcej:                

24 próbki. 

§ 5 ust. 2 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

§ 5 

(...) 

2. Liczba średnich 

dobowych próbek 

ścieków, o których 

mowa w § 4 ust. 1 i 

2, dopływających i 

odpływających z 

oczyszczalni, nie 

może być mniejsza 

niż: 

1) w przypadku 

ścieków z 

oczyszczalni o RLM 

poniżej 2.000 - 4 

próbki w ciągu roku, 

a jeżeli zostanie 

wykazane, że ścieki 

spełniają wymagane 

warunki - 2 próbki w 

następnych latach; 

jeżeli jedna próbka z 

dwóch nie spełni 

tego warunku, w 

następnym roku 

pobiera się ponownie 

4 próbki; 

2) w przypadku 

ścieków z 

oczyszczalni o RLM 

od 2.000 do 14.999 - 

12 próbek w ciągu 

roku, a jeżeli 

zostanie wykazane, 

że ścieki spełniają 

wymagane warunki - 

4 próbki w 

następnych latach; 

jeżeli jedna próbka z 

czterech nie spełni 

tego warunku, w 

następnym roku 

pobiera się ponownie 

12 próbek; 

3) w przypadku 

ścieków z 

oczyszczalni o RLM 

od 15.000 do 49.999 

- 12 próbek w ciągu 

roku; 

4) w przypadku 

Nie - tylko 

częściowa 

zgodność 

Ustalono inne 

przedziały 

wymagań. 

Złagodzone 

wymagania dla 

RLM od 2000 do 

9 999 

rozciągnięto także 

na oczyszczalnie 

od 10 000 do 

15 000 RLM. 

Należy dokonać 

korekty zgodnej z 

dyrektywą.  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

ścieków z 

oczyszczalni o RLM 

równej 50.000 i 

powyżej - 24 próbki 

w ciągu roku. 

 

D.4) Ścieki 

oczyszczone 

mogą być uznane 

za zgodne z 

danymi 

wskaźnikami, 

jeśli dla każdego 

odpowiedniego 

wskaźnika 

rozpatrywanego 

indywidualnie, 

próbki wody 

wskazują, że są 

one zgodne z 

odpowiednią 

wartością 

wskaźnika w 

sposób 

następujący: 

 

a) dla 

wskaźników 

określonych w 

tabeli 1 i w art. 2 

ust. 7 

maksymalna 

liczba próbek, 

które mogą nie 

spełniać 

wymagań 

wyrażonych 

stężeniem i/lub 

stopniem 

redukcji, 

określona jest w 

tabeli 3; 

   Nie dotyczy. 

Przepis 

przewiduje 

metodę 

alternatywną, 

zależną od woli 

państwa. 

Polska nie 

skorzystała z tej 

opcji 

 b) dla 

wyrażonych 

stężeniem 

wskaźników w 

   jw. 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

tabeli 1, 

niespełniające 

wymagań próbki 

pobrane w 

normalnych 

warunkach 

działalności nie 

mogą mieć 

większego 

odchylenia od 

wartości 

wskaźnika niż 

100 %. Dla 

wartości 

wskaźnika 

odnoszącego się 

do zawiesin 

ogólnych można 

przyjąć 

odchylenia do 150 

%; 

 c) dla 

wskaźników 

określonych w 

tabeli 2, średnia 

roczna z próbek 

dla każdego 

wskaźnika musi 

zgadzać się z 

odpowiednimi 

wielkościami. 

   jw. 

D.5) Wartości skrajne 

dotyczące jakości 

wody nie są brane 

pod uwagę, jeśli 

są wynikiem 

sytuacji 

nadzwyczajnych, 

np. 

spowodowanych 

przez ulewne 

deszcze. 

§ 19 ust. 2 

– 4 oraz § 

20 ust. 1 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

 Tak Błędne 

tłumaczenie 

tekstu dyrektywy, 

choć bez 

znaczenia dla 

poprawnej 

transpozycji. Nie 

chodzi o jakość 

wody, lecz o 

obciążenie 

ścieków, czyli ich 

ładunek. Polskie 

przepisy 

uwzględniają 

normę dyrektywy 

w rozbiciu na 

wyspecyfikowane 

sytuacje. 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

 

Tabela 1.   Wymagania dotyczące ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 3 i 4 niniejszej dyrektywy. W charakterze wymagań stosuje się 

bądź wielkości stężenia, bądź stopień redukcji. 

  Zał. Nr 1 

do rozp. 

MŚ z dnia 

24 lipca 

2006 r. 

 Tak Ze zmianami 

uwzględniającymi 

strategię opartą na 

art. 5 ust. 4 

dyrektywy 

 

Tabela 2:   Wymogi dotyczące odprowadzania nieczystości z komunalnych oczyszczalni ścieków 

do obszarów wrażliwych podlegających eutrofizacji, wymienionych w załączniku II. ust. A lit. 

a). Można stosować jeden lub oba wskaźniki w zależności od warunków miejscowych. Stosuje 

się wielkości stężeń lub stopień redukcji wyrażony w procentach. 

  Zał. Nr 1 

do rozp. 

MŚ z dnia 

24 lipca 

2006 r. 

 Tak Ze zmianami 

uwzględniającymi 

strategię opartą na 

art. 5 ust. 4 

dyrektywy 

 

Tabela 3 

  Zał. Nr 2 

do rozp. 

MŚ z dnia 

24 lipca 

2006 r. 

 

 Tak  

ZAŁACZNIK II          KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW WRAŻLIWYCH I MNIEJ 

WRAŻLIWYCH 

A. Obszary wrażliwe 

 Zbiornik wodny 

musi zostać 

określony jako 

obszar wrażliwy, 

jeśli należy do 

jednej z 

poniższych grup: 

a) naturalne 

jeziora 

słodkowodne i 

inne zbiorniki 

wód słodkich, 

estuaria i wody 

przybrzeżne, co 

do których 

stwierdzono, że są 

eutroficzne, lub 

które mogą stać 

się eutroficzne w 

bliskiej 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

przyszłości, jeśli 

nie zostaną 

podjęte działania 

ochronne. 

 

 Przy ustalaniu 

substancji 

odżywczych, 

których zawartość 

ma być 

ograniczona przez 

bardziej 

rygorystyczne 

oczyszczanie, 

można brać pod 

uwagę 

następujące 

elementy: 

i) jeziora i 

strumienie 

wpadające do 

jezior, zbiorników 

wodnych lub 

zamkniętych 

zatok, co do 

których 

stwierdzono, że 

wykazują 

niewielki stopień 

wymiany wód i 

może mieć 

miejsce 

akumulacja. Na 

takich obszarach 

należy 

wprowadzić 

usuwanie fosforu, 

chyba że można 

wykazać, że 

usunięcie fosforu 

nie będzie 

wywierać wpływu 

na poziom 

eutrofizacji. W 

przypadkach gdy 

dokonuje się 

zrzutów z dużych 

aglomeracji, 

można również 

rozważać 

usuwanie azotu; 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

 

 ii) estuaria, zatoki 

i inne wody 

przybrzeżne, co 

do których 

stwierdzono, że 

mają niewielki 

stopień wymiany 

wód lub odbierają 

duże ilości 

substancji 

odżywczych. 

Zrzuty ścieków z 

małych 

aglomeracji mają 

zazwyczaj 

mniejsze 

znaczenie na 

takich obszarach, 

ale należy 

wprowadzić 

usuwanie fosforu 

i/lub azotu dla 

dużych 

aglomeracji, 

chyba że można 

wykazać, że 

usuwanie tych 

substancji nie 

będzie miało 

wpływu na 

poziom 

eutrofizacji; 

   Nie dotyczy 

 b) słodkie wody 

powierzchniowe, 

przeznaczone do 

pozyskiwania 

wody pitnej, która 

mogłaby zawierać 

więcej azotanów 

niż wynosi ich 

stężenie określone 

w odpowiednich 

przepisach 

dyrektywy Rady 

75/440/EWG z 

dnia 16 czerwca 

1975 r. dotyczącej 

wymaganej 

jakości wód 

powierzchniowyc

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

h przeznaczonych 

do pozyskiwania 

wody pitnej w 

Państwach 

Członkowskich 

(1), jeżeli nie jest 

planowane 

podjęcie żadnych 

przedsięwzięć 

ochronnych; 

 c) obszary, na 

których 

oczyszczanie 

dokładniejsze niż 

określone w art. 4 

niniejszej 

dyrektywy jest 

konieczne do 

spełnienia 

wymagań innych 

dyrektyw Rady. 

   Nie dotyczy 

B. Obszary mniej wrażliwe 

 Morskie zbiorniki 

wodne lub obszar 

morski mogą 

zostać określone 

jako obszar mniej 

wrażliwy, jeśli 

odprowadzanie 

ścieków nie 

wpływa 

niekorzystnie na 

środowisko pod 

względem 

warunków 

morfologicznych, 

hydrologicznych 

lub szczególnych 

warunków 

hydraulicznych 

panujących na 

tym terenie. 

   Nie dotyczy 

 Przy 

wskazywaniu 

obszarów mniej 

wrażliwych 

Państwa 

Członkowskie 

biorą pod uwagę 

ryzyko 

przemieszczenia 

   Nie dotyczy 
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

odprowadzonego 

ładunku ścieków 

do sąsiadujących 

obszarów, gdzie 

może on wywołać 

niekorzystne 

skutki w 

środowisku. 

Państwa 

Członkowskie 

uznają istnienie 

obszarów 

wrażliwych poza 

zasięgiem swojej 

jurysdykcji. 

 Przy 

wskazywaniu 

obszarów mniej 

wrażliwych bierze 

się pod uwagę 

następujące 

elementy: otwarte 

zatoki, estuaria i 

inne wody 

przybrzeżne z 

dużym stopniem 

wymiany wód, 

nie podlegające 

eutrofizacji lub 

nie zagrożone 

niedotlenieniem, 

co do których 

uważa się, że jest 

mało 

prawdopodobne, 

żeby stały się 

eutroficzne lub 

wykazały się 

niedotlenieniem 

spowodowanym 

odprowadzaniem 

ścieków 

komunalnych. 

   Nie dotyczy 

ZAŁĄCZNIK III 

SEKTORY PRZEMYSŁU 

 1. Przemysł 

mleczarski 

2. Przetwórstwo 

owoców i warzyw 

3. Produkcja i 

butelkowanie 

Załącznik 

nr 4 do 

rozp. MŚ z 

dnia 24 

lipca 2006 

r. 

 Tak  
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Art. 

dyrek

tywy 

Treść przepisu 

dyrektywy 

Art./ Par. 

prawa 

polskiego 

Treść przepisu 

prawa polskiego 

Ocena 

zgodności 

(Tak / Nie) 

Uwagi 

napojów 

bezalkoholowych 

4. Przetwórstwo 

ziemniaków 

5. Przemysł 

mięsny 

6. Browary 

7. Produkcja 

alkoholu i 

napojów 

alkoholowych 

8. Wytwarzanie 

pasz zwierzęcych 

z produktów 

roślinnych 

9. Wytwarzanie 

żelatyny i klejów 

ze skór i kości 

zwierzęcych 

10. Słodownie 

11. Przemysł 

rybny 



58 

 

 

 

II. Interpretacja kluczowych przepisów dyrektywy 91/271/EWG 

oraz propozycje naprawy zidentyfikowanych błędów transpozycji 

i implementacji 
 

Poniżej przedstawione zostaną kluczowe problemy dotyczące interpretacji 

wymagań dyrektywy 91/271/EWG - w kontekście postanowień Traktatu 

Akcesyjnego, przewidującego okresy przejściowe na wypełnienie przez Polskę 

wskazanych w Traktacie przepisów dyrektywy.  

Dodatkowo też w poniższym rozdziale przedstawione zostaną propozycje zmian 

w polskich przepisach mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych 

nieprawidłowości (część dotycząca propozycji zmian została wyodrębniona w 

każdym z poniższych podrozdziałów, w którym okazało się to potrzebne). 

 

 

II.1. Postanowienia Traktatu Akcesyjnego a implementacja dyrektywy 

91/271 - informacje ogólne  

 

Przystępując do Unii Europejskiej Polska uzyskała w Traktacie Akcesyjnym 

zgodę państw członkowskich na odstępstwa od art. 3 i 4, art. 5 ust. 2 i art. 7 

dyrektywy 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do dnia 31 grudnia 2015 r. 

(załącznik XII pkt 13 ppkt C.2 Traktatu Akcesyjnego). 

 

Etapy pośrednie określone zostały w Traktacie Akcesyjnym z zastosowaniem 

innych kryteriów niż to uczyniła dyrektywa dla państw, do których była 

pierwotnie adresowana.  

Zarówno bowiem art. 3, jak i art. 4, różnicują datę osiągnięcia wskazanych tam 

obowiązków (dotyczących wyposażenia aglomeracji w system zbierania 

ścieków oraz poddania ścieków komunalnych oczyszczaniu przed ich 

odprowadzeniem) zależnie od tego, jakich aglomeracji dotyczą 

(charakteryzowanych wielkością wytwarzanego w nich ładunku zanieczyszczeń, 

wyrażonych przez RLM) oraz od tego, do jakich wód ścieki z oczyszczalni 

trafiają. I tak, co do zasady: 

 

 do dnia 31 grudnia 2000 r. miały zostać wypełnione obowiązki w zakresie 

budowy systemów zbierania dotyczące aglomeracji o RLM ponad 15 000 
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a do dnia 31 grudnia 2005 r. obowiązki, dotyczące aglomeracji o RLM 

między 2000 a 15 000, 

 z kolei w odniesieniu do poddania ścieków wtórnemu oczyszczaniu 

terminy określono następująco: do dnia 31 grudnia 2000 r. dla 

aglomeracji o RLM ponad 15000 i do dnia 31 grudnia 2005 r. dla 

aglomeracji o RLM między 10 000 a 15 000,  

 natomiast w przypadku obszarów wrażliwych skrócono termin osiągnięcia 

wymaganego, bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków 

komunalnych z aglomeracji ponad 10 000 RLM do dnia 31 grudnia 1998 

r. (tak też wyposażenia takich aglomeracji w sieci kanalizacyjne). 

 

 

W Traktacie Akcesyjnym przyjęto dla Polski inne założenia, gdyż etapy 

przejściowe w zakresie wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie nie zostały 

powiązane z wielkością aglomeracji, lecz z konkretnie ustaloną liczbą 

aglomeracji, zbiorczo charakteryzowanych jedynie ogółem ładunku ścieków 

ulegających biodegradacji, poddanych oczyszczeniu w stopniu oznaczającym 

zgodność z dyrektywą. Także etapy przejściowe w zakresie budowy systemów 

zbierania określone zostały tylko liczbowo z konkluzją, że ogół aglomeracji 

zostanie wyposażony w takie systemy do końca 2015 r. 

 

Etapy pośrednie dla osiągnięcia tych celów określono w Traktacie Akcesyjnym 

w sposób następujący: 

 

 do dnia 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 

674 aglomeracji, co stanowi 69% całkowitego ładunku ścieków 

ulegających biodegradacji, 

 do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 

1069 aglomeracji, co stanowi 86% całkowitego ładunku ścieków 

ulegających biodegradacji, 

 do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 

1165 aglomeracji, co stanowi 91% całkowitego ładunku ścieków 

ulegających biodegradacji. 

 

Równocześnie Polska uznała, że całe terytorium państwa jest obszarem 

wrażliwym w rozumieniu dyrektywy. Treść takiej deklaracji wydaje się wszakże 

co najmniej dyskusyjna, jako że dyrektywa wyraźnie pozwala odstąpić od 
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wyznaczania obszarów wrażliwych, jeżeli państwo na całym swoim obszarze 

realizuje strategie oczyszczania oparte na art. 5 ust. 2 do 4. Może się więc 

okazać, że taka deklaracja nie wywołuje konsekwencji prawnych, jakich można 

by się spodziewać, kierując się dosłownym jej brzmieniem. Jest to zresztą dla 

Polski korzystne, gdyż pozwala uniknąć istotnych ryzyk, jakie niosłoby z sobą 

uznanie wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych za wody 

wrażliwe. Podobny problem ujawnił się w jednym z wyroków ETS, o czym jest 

mowa w dalszej części opinii.  

 

 

II.2. Obowiązki wykonania celów pośrednich wynikających z Traktatu 

Akcesyjnego a oczyszczalnie przydomowe  

 

Należy wstępnie wyjaśnić, czego dotyczą wartości procentowe ustalone dla 

etapów pośrednich, tzn. czy całkowity ładunek ścieków ulegających 

biodegradacji, o jakim mowa w Traktacie Akcesyjnym, to: 

 

 ładunek wytworzony na terenie aglomeracji, 

 ładunek odprowadzany systemem zbierania,  

 czy ładunek docierający do oczyszczalni z terenu aglomeracji i poddany 

oczyszczaniu 

 

 

Zauważyć należy, że ładunek docierający do oczyszczalni może być równy 

ładunkowi wytworzonemu, może być od niego mniejszy (gdy stosowane są 

odrębne systemy zbierania i oczyszczania) lub być od niego większy (np. jeśli 

oczyszczalnia świadczy usługi zewnętrzne, przyjmując ścieki dowożone z 

terenów nieskanalizowanych leżących poza aglomeracją). 

 

Przyjąć należy, że w Traktacie Akcesyjnym chodzi o ładunek docierający do 

oczyszczalni – zarówno poprzez system zbierania, jak i dowożony taborem 

asenizacyjnym. Pozostała różnica przypadać musi na przydomowe 

oczyszczalnie (innej alternatywy być już nie powinno).  

 

Powstaje na tym tle pewien problem. Zgodnie z dyrektywą cały obszar 

aglomeracji powinien zostać wyposażony w system zbierania. W wyjątkowych 

przypadkach jest możliwe zagospodarowanie ścieków komunalnych poprzez 

pojedyncze lub inne właściwe systemy.  
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Uznanie ich za zgodne z ostatnim akapitem art. 3 ust. 1 dyrektywy wymaga 

równoczesnego spełnienia dwóch przesłanek: 

 

 musi zostać udowodnione, że ustanowienie systemu zbierania (tj. systemu 

przewodów i kanałów, poprzez które gromadzone i odprowadzane są 

ścieki komunalne) nie jest uzasadnione, 

 musi zostać udowodnione, że systemy takie zapewniają ten sam poziom 

ochrony środowiska. 

 

Żadna z tych przesłanek nie jest w polskich warunkach spełniona dla 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Po pierwsze, gdy zostanie już 

wybudowana sieć kanalizacyjna, właściciel nieruchomości, wyposażonej w 

przydomową oczyszczalnię ścieków, nie ma obowiązku przyłączenia się do 

sieci. Obowiązek taki ma tylko właściciel nieruchomości wyposażonej w 

zbiornik bezodpływowy. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi: 

„przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 

nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 

spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.  

 

Trudno zatem dowodzić, że spełniona jest przesłanka braku zasadności dla 

ustanowienia systemu zbierania, skoro w drodze przyległej do nieruchomości 

sieć już istnieje. Można by ewentualnie rozważać zwolnienie z obowiązku 

przyłączenia przy istniejącej sieci, gdyby koszty wykonania przyłącza były 

nieproporcjonalnie wysokie (raczej nieliczne przypadki). W obecnym stanie 

prawnym mamy jednakże przepis automatycznie znoszący obowiązek 

przyłączenia, o ile tylko istnieje przydomowa oczyszczalnia, spełniająca 

określone prawem wymagania (o charakterze techniczno-budowlanym). Jest to 

niezgodne z dyrektywą i jej nakazem zbiorowego usuwania ścieków 

komunalnych na obszarze aglomeracji. Należy zatem postulować zmianę 

cytowanego art. 5 ust. 1 pkt 2 w ten sposób, aby usunąć ostatni (cytowany 

wyżej) fragment pkt 2 po średniku. Przydomowa oczyszczalnia mogłaby 

funkcjonować (nie tylko przejściowo) na terenie aglomeracji, ale tylko na 

obszarze nieskanalizowanym. 

 

Po drugie, powstaje problem kryterium „tego samego poziomu ochrony 

środowiska”. Zgodnie z dyrektywą przesłanka ta pojawia się w art. 3 ust. 1 
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(ostatni akapit), czyli w kontekście wymagań odnoszonych do sieci a nie 

oczyszczalni. Jednakże wyjaśnienia zawarte w dokumencie „Terminy i definicje 

dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG”1 

zmierzają ku wnioskowi, że przesłanka ta obejmuje także wymagany stopień 

oczyszczenia ścieków.  

Tym samym nie można ustalić wymagań, jakim powinny odpowiadać ścieki 

opuszczające przydomową oczyszczalnię w sposób generalny, jak to czyni 

rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Wymagany stopień oczyszczania powinien być taki sam, jak ten ustalony dla 

ścieków z komunalnej oczyszczalni, czyli określony przez wielkość aglomeracji 

oraz typ odbiornika. Wyraźnie zostało to potwierdzone w wyroku ETS w 

sprawie C-119/02 (KE przeciwko Grecji), wedle którego nawet pośrednie zrzuty 

do wód wrażliwych poprzez doły chłonne wymagają bardziej rygorystycznego 

oczyszczania niż oczyszczanie wtórne. Znaczyłoby to np., że przydomowa 

oczyszczalnia ścieków na terenie aglomeracji powyżej 100 000 RLM musiałaby 

spełniać wyśrubowane parametry (z zastrzeżeniem możliwych odstępstw w 

zakresie usuwania azotu i fosforu, jeśli realizowana byłaby strategia oparta na 

art. 5 ust. 4 dyrektywy). Polskie przepisy tej przesłanki dyrektywy wyraźnie nie 

uwzględniają.  

 

W tym momencie uczynić jednak należy następujące zastrzeżenie: „ten sam 

poziom ochrony środowiska” należy interpretować inaczej w świetle tabeli 1 i 

tabeli 2 załącznika I do dyrektywy. W przypadku tabeli 1 istotnie przydomowa 

oczyszczalnia musiałaby spełnić wymagania określone dla aglomeracyjnej 

oczyszczalni. Nieco inaczej będzie z tabelą 2, gdyż stosowanie przez Polskę art. 

5 ust. 4 pozwala bilansować redukcję całkowitego azotu i fosforu ze wszystkich 

oczyszczalni obsługujących aglomeracje, czyli także tych przydomowych.  

 

                                                 
1 Terminy i definicje dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG. Skompilowana 

wersja ostateczna, Bruksela, 16 stycznia 2007 r. Dokument przyjęty na spotkaniu grupy roboczej ds. 

raportowania UWWTD-REP w ramach Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w dniu 20 

grudnia 2006 r. W dokumencie tym zastrzeżono, że „stanowi wynik dyskusji ekspertów z państw członkowskich 

i rezultat wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem w państwach członkowskich Dyrektywy 

91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. (...) Z tego powodu, dokument niekoniecznie 

odzwierciedla oficjalne, formalne stanowisko Komisji Europejskiej. Wreszcie, wykładnia różnych terminów i 

pojęć powołanych w wytycznych może ulec zmianie. Może to nastąpić w świetle nowych informacji i 

rozszerzenia wiedzy oraz w następstwie nowych wydarzeń, takich jak nowe orzeczenia ETS. Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości ma wyłączne prawo do określenia ostatecznej wykładni tekstu, terminów i pojęć 

zastosowanych w Dyrektywie. 
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Propozycja zmian 

 

Dla uwzględnienia dostrzeżonych niezgodności z dyrektywą konieczne byłyby 

zmiany w rozporządzeniu MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. 

 

Propozycje zmian są następujące: 

 

a) w § 4 należy dodać nowy ust. 8 o treści: „Ścieki, o jakich mowa w ust. 7, 

wprowadzane do wód na obszarze aglomeracji, wymagają oczyszczenia w 

takim samym stopniu, jak ścieki poddawane oczyszczaniu w oczyszczalni 

obsługującej tę aglomerację, z wyjątkiem wymagań ustalonych dla azotu i 

fosforu”. Wydaje się jasne, że może to być wymaganie niezwykle trudne 

do zrealizowania, ale też zauważyć trzeba, że co do zasady wszystkie 

nieruchomości na terenie aglomeracji powinny być przyłączone do 

kanalizacji a istniejące w Polsce przepisy są do tego obowiązku 

dyrektywy niedostosowane, co wymaga dalszych zmian (o czym dalej), 

 

b) identyczne zastrzeżenie należałoby dodać do wymagań stawianych 

ściekom wprowadzanym do ziemi oraz do urządzeń wodnych z własnego 

gospodarstwa domowego lub rolnego, o czym mowa w par. 11 ust. 5 i 6 

rozporządzenia. 

 

 

II.3. Stosowanie systemu oczyszczenia przewidzianego w art. 5.2 albo 5.4 

dyrektywy w świetle Traktatu Akcesyjnego  

 

Na tle dyrektywy powstaje kolejny niebagatelny problem. Sformułowania 

Traktatu Akcesyjnego wskazują, dla jakiej liczby aglomeracji zostanie 

osiągnięta na określonym etapie pośrednim zgodność z dyrektywą. Powstaje 

pytanie: zgodność z dyrektywą - tak, ale według którego kryterium. Dyrektywa 

przewiduje bowiem w odniesieniu do zrzutów do wód wrażliwych dwie 

alternatywne metody oceny spełniania wymagań. Pierwszą określa art. 5 ust. 2 i 

3, drugą art. 5 ust. 4.  

Ponieważ Polska realizuje obecnie strategię opartą na art. 5 ust. 4, to spełnianie 

wymagań dla określonej liczby aglomeracji oznaczać musi, że w aglomeracjach 

tych dokonano redukcji azotu całkowitego i fosforu w stopniu co najmniej 75% 

(licząc ładunek na „wejściu” i „wyjściu”). Powstaje jeszcze problem określenia 
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pozostałych wymagań (niż dotyczące azotu całkowitego i fosforu całkowitego), 

ale o tym w dalszej części.  

 

Wątpliwości co do przyjętej strategii implementacji wynikają z pism 

kierowanych do Rządu RP przez KE: listu Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

(DG ENV A.3.KC/sb) oraz załącznika do tego listu dotyczącego transpozycji i 

implementacji dyrektywy 91/271. 

Chodzi o to, czy generalna strategia wdrażania dyrektywy przez Polskę może 

być - zgodnie z prawem - oparta na art. 5 ust. 4 (jak utrzymuje strona polska), 

czy też powinna być oparta na art. 5 ust. 2 (ku czemu zdaje się skłaniać KE).  

 

Prawdą jest, że w Traktacie Akcesyjnym nie został wyraźnie przywołany art. 5 

ust. 4, który przewiduje możliwość spełnienia wymagań dyrektywy w zakresie 

oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dowiedzenie, że osiągnięto 

minimalne zmniejszenie całkowitego ładunku ścieków trafiających do 

wszystkich oczyszczalni leżących na obszarze wrażliwym w stopniu co najmniej 

75% w odniesieniu do fosforu ogólnego i tyle samo w odniesieniu do azotu 

ogólnego. Zdaniem KE znaczyć to może, że Polska nie powinna korzystać z 

tego rozwiązania, lecz musi realizować strategię oczyszczania opartą na art. 5 

ust. 2, czyli zredukować poziom azotu i fosforu ogólnego w sposób określony w 

załączniku I (tabela 2) do dyrektywy w odniesieniu do każdej oczyszczalni 

komunalnej o RLM ponad 10000.  

 

Jeśli jednak państwa członkowskie mają prawo wyboru takiej strategii, to 

pozbawione głębszego sensu byłoby zapatrywanie Komisji, że w okresie 

przejściowym Polska musi realizować strategię ujętą w art. 5 ust. 2 (bo taką 

wybrała negocjując członkostwo) a po okresie przejściowym będzie już mogła 

korzystać z art. 5 ust. 4, bo takie prawo krajom członkowskim dyrektywa 

przyznaje.  

Budowa całej infrastruktury musi być dostosowana do wybranego wariantu, 

zatem „przymus” realizowania koncepcji opartej na art. 5 ust. 2 przesądziłby o 

praktycznej niemożności (ewentualnego późniejszego) realizowania wariantu z 

art. 5 ust. 4.  

Być może dla uniknięcia takiego „biurokratycznego nieporozumienia” w 

załączniku do listu Komisji wyrażona została myśl, że zastosowanie art. 5 ust. 4 

mogłoby zostać zaakceptowane, o ile tylko Polska dostarczy 

satysfakcjonujące informacje. Wśród tych informacji należy przede wszystkim 
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wymienić rzetelny raport o obecnej sytuacji i aktualnym stopniu spełniania 

wymagań stawianych przez art. 5 ust. 4 dyrektywy.  

 

Faktem jest jednak, że w Traktacie Akcesyjnym pominięto art. 5 ust. 4 

dyrektywy. Faktem jest także, że może powstać wrażenie dokonania przez 

Polskę częściowej zmiany strategii już w trakcie wdrażania dyrektywy. 

Dowodzi tego „Aktualizacja planu implementacji dla dyrektywy 91/271/EWG w 

sprawie oczyszczania ścieków komunalnych”, przygotowana przez 

Ministerstwo Środowiska z datą 19 sierpnia 2005 r.  

W punkcie 3 tego dokumentu „Podjęte działania niezbędne dla pełnej 

implementacji dyrektywy” wskazano bowiem art. 208 ust. 1 ustawy – Prawo 

wodne, który przewidywał obowiązki spełnienia przez gminy obowiązków 

(dyrektywy) w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków na obszarach 

aglomeracji w następujących terminach: 

 

 do 31 grudnia 2015 r. dla aglomeracji o RLM od 2000 do 15000, 

 do 31 grudnia 2010 r. dla aglomeracji o RLM powyżej 15000. 

 

W dokumencie tym znalazło się twierdzenie, że terminy powyższe są 

transpozycją ustaleń negocjacji z UE, przeniesionych następnie do Traktatu 

Akcesyjnego. Nie odpowiada to prawdzie, gdyż ustalenia celów (etapów) 

pośrednich nie zostały – jak była mowa wyżej – powiązane z wielkością 

aglomeracji. W kolejnej aktualizacji planu implementacyjnego z marca 2010 r. 

(przygotowanej przez KZGW) takich stwierdzeń już nie ma. Zauważyć też 

trzeba, że art. 208 Prawa wodnego uzyskał nowe brzmienie w wyniku 

uchwalenia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych 

ustaw w związku z uzyskaniem przez RP członkostwa w UE.  

Obecnie art. 208 odsyła do terminów przyjętych w KPOŚK. Jeśli zatem Polska 

przekazała KE informacje o wdrażaniu dyrektywy oparte na „Aktualizacji planu 

implementacji dla dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych”, przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska z datą 19 

sierpnia 2005 r. oraz na art. 208 Prawa wodnego a następnie od tego odstąpiła, 

to pewne zamieszanie w rozumieniu polskiej strategii implementacji nie może 

dziwić, choć przywołana (zapewne omyłkowo) rzekoma treść wymagań dla 

okresu przejściowego (zapisana w pierwotnym brzmieniu art. 208 Prawa 

wodnego) i tak nie przesądzała jednej (art. 5 ust. 2 dyrektywy), bądź drugiej (art. 

5 ust. 4 dyrektywy) strategii. 
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Z pozostałych ustaleń aktualizacji planu implementacyjnego zarówno z 2005, 

jak i 2010 r., zdaje się wynikać raczej jednoznacznie, że Polska realizuje 

strategię opartą na art. 5 ust. 4 dyrektywy. Wyjaśnia to również dlaczego w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. zamieszczone 

zostały najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które 

częściowo różnią się od tych w tab. 1 i 2 załącznika I do dyrektywy (na co w 

powoływanym wyżej liście Komisji zwrócono uwagę).  

Otóż w załączniku nr 1 do rozporządzenia złagodzone zostały (określone 

procentem redukcji dla całkowitego azotu i fosforu) wymagania dla ścieków z 

oczyszczalni o RLM od 10 000 do 14 999, choć według dyrektywy powinny być 

surowsze. Z drugiej jednak strony obostrzono takie wymagania dla oczyszczalni 

o RLM od 15 000 do 99 999 oraz oczyszczalni powyżej 100 000.  

Wyjaśnieniem tych różnic jest właśnie realizowanie przez Polskę strategii 

opartej na art. 5 ust. 4 dyrektywy. Gdyby Polska realizowała strategię opartą na 

art. 5 ust. 2 zarzut nieprawidłowej transpozycji byłby zasadny. Ponieważ jednak 

Polska korzysta z art. 5 ust. 4 dyrektywy, poczynione odstępstwa (łagodzenie 

wymagań dla mniejszych oczyszczalni i obostrzanie dla największych) są 

przejawem i dowodem wdrażania strategii opartej na art. 5 ust. 4. Poza tym na 

prawo określania minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w pozwoleniu 

wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych wskazuje 

art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo wodne. 

 

 

II.4. Możliwość stosowania art. 5.4 dyrektywy a wyznaczanie obszarów 

wrażliwych 

 

Na tle art. 5 ust. 4 dyrektywy pojawia się jeszcze jeden poważny problem. Jego 

stosowanie oparte jest na założeniu, że osiągnięta zostanie redukcja całkowitego 

ładunku azotu i fosforu w ściekach dopływających do wszystkich oczyszczalni 

ścieków komunalnych położonych na obszarze wrażliwym. Polska uznała, że 

cały jej obszar stanowi obszar wrażliwy, w związku z tym nie było potrzeby 

określania ich granic. Problem polega na tym, że redukcja całkowitego fosforu i 

azotu rzędu 75% powinna zostać zbilansowania w odniesieniu do ogółu 

ładunków z tych oczyszczalni, które odprowadzają (już oczyszczone) ścieki do 

wód wrażliwych. Według interpretacji zamieszczonych w dokumencie 

„Terminy i definicje dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 

91/271/EWG” takie bilansowanie redukcji powinno być ograniczone skalą 
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przestrzenną obszaru wrażliwego oraz jego bezpośredniej zlewni. Punktem 

odniesienia jest więc każdorazowo obszar wrażliwy, utożsamiany z wrażliwą 

jednolitą częścią wód.  

Tymczasem w polskiej strategii implementacji dokonuje się takiego 

bilansowania dla całego obszaru dorzecza (odpowiednio: Odry i Wisły), który 

jest sumą jednolitych części wód. Skoro wyznaczono w roku 2004 na obszarze 

Dorzecza Wisły 3735 jednolitych części wód powierzchniowych i każdą z nich 

uznać by trzeba za wodę wrażliwą, to dla każdej z nich należałoby też odrębnie 

bilansować dokonaną redukcję azotu i fosforu całkowitego. Takie założenie 

wyklucza jednak sens stosowania art. 5 ust. 4 dyrektywy, co najwyżej uzasadnia 

stosowanie art. 5 ust. 2. W takim przypadku konieczne byłoby obostrzone 

usuwanie azotu i fosforu z każdej oczyszczalni, ale tego Polska chciała w 

oczywisty sposób uniknąć.  

 

Wskazać tu należy na fundamentalne - dla określenia strategii oczyszczania 

ścieków komunalnych - znaczenie art. 5 ust. 8 dyrektywy, w myśl którego 

państwo członkowskie nie musi wskazywać obszarów wrażliwych dla celów 

dyrektywy 91/271/EWG, jeśli na całym swoim obszarze wprowadziło 

oczyszczanie na podstawie przepisów zawartych w ust. 2 – 4. Przypomnieć 

należy, że ust. 2 – 4 obejmują dwie odrębne strategie dla wód wrażliwych: tę 

opartą na bilansowaniu uzyskanych redukcji z ogółu oczyszczalni (w myśl art. 5 

ust. 4) oraz tę opartą na obostrzonym usuwaniu azotu i fosforu z każdego źródła 

na takich samych zasadach (art. 5 ust. 2). Tylko ta druga daje się praktycznie 

zastosować przy uznaniu całego obszaru państwa za wrażliwy, z kolei ta 

pierwsza może objąć cały kraj, ale tylko z uwagi na postanowienia art. 5 ust. 5. 

Przewiduje on, że zrzuty z oczyszczalni ścieków położonych w odpowiednich 

zlewniach obszarów wrażliwych, które przyczyniają się do zanieczyszczenia 

tych obszarów, podlegają przepisom ust. 2 – 4. Innymi słowy, jeśli obszar 

całego kraju nie jest w całości pokryty obszarami wrażliwymi, natomiast 

warunek ten (pokrycia całego kraju) spełniają obszary wrażliwe z 

uwzględnieniem ich zlewni, wówczas – w zgodzie z art. 5 ust. 8 - nie ma 

potrzeby wskazywania obszarów wrażliwych.  

 

Niewskazanie obszarów wrażliwych dopuszczalne jest zatem w dwóch 

przypadkach: 
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a) w strategii implementacji opartej na art. 5 ust. 2 (każda oczyszczalnia 

stosuje obostrzone usuwanie azotu i fosforu), 

b) w strategii opartej na art. 5 ust. 5 (sumowanie osiągniętych redukcji azotu 

i fosforu na wszystkich oczyszczalniach wprowadzających już 

oczyszczone ścieki bądź bezpośrednio do wód wrażliwych, bądź 

pośrednio - poprzez ich zlewnie). 

 

Tylko w pierwszym przypadku racjonalne jest jednakże uznanie całego obszaru 

państwa za obszar wrażliwy, choć jednocześnie nie jest ono konieczne (z uwagi 

na wyraźny przepis art. 5 ust. 8 dyrektywy). 

Jeśli Rząd RP uznał cały obszar Polski za obszar wrażliwy, to w świetle 

przywołanych zaleceń i wytycznych, nie byłoby racjonalnych możliwości 

stosowania art. 5 ust. 4. Zastanawia jednak w związku z taką kategoryczną 

oceną, że w przesłanych pismach z KE, ten argument nie jest w ogóle 

podnoszony. Wskazuje to na to, że stanowisko Polski co do uznania całego 

terytorium za obszar wrażliwy, zinterpretowane zostało w duchu art. 5 ust. 8. Na 

płaszczyźnie językowej wydaje się to wprawdzie dość przewrotne, ale konkluzja 

systemowa wygląda następująco: deklaracja o uznaniu całego obszaru państwa 

za obszar wrażliwy w rozumieniu dyrektywy oznacza, że praktycznie obszarów 

takich (ich granic) nie wyznaczono.  

 

Na poprawność przedstawionego wnioskowania zdaje się wskazywać 

uzasadnienie do wyroku ETS z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie KE 

przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburg (C-452/05).  

Komisja sformułowała zarzut, że Wielkie Księstwo Luksemburg, które 

stosowało strategię opartą na art. 5 ust. 4 dyrektywy, nie udowodniło, iż 

osiągnęło wymaganą redukcję azotu i fosforu ogólnego rzędu co najmniej 75%. 

Opisując stan faktyczny poczyniono uwagę następującą: Rząd Wielkiego 

Księstwa wskazał zgodnie z art. 5 ust. 8 dyrektywy, że całe terytorium 

Wielkiego Księstwa zostało wyznaczone jako obszar wrażliwy i że działalność 

oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z jego postanowieniami. Jak już 

zaznaczono wcześniej, nie do pogodzenia wydaje się pogodzenie osiągania 75% 

redukcji całkowitego azotu i fosforu z obszaru całego kraju z jednoczesnym 

traktowaniem każdej jednolitej części wód powierzchniowych jako wody 

wrażliwej. Jeśli zatem ETS nie podniósł tej okoliczności, to jest to dowód na 

pewną „pozorność” takich deklaracji, płynącą z błędnego zastosowania 

przepisów dyrektywy przy ich formułowaniu. Kluczowe znaczenie ma art. 5 ust. 
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8 dyrektywy i przez pryzmat jego postanowień należy deklaracje państw 

oceniać. Dotyczy to także Polski.  

 

Wynika z powyższego, że w sytuacji Polski należy utrzymywać, że motywem 

przewodnim działań Polski jest (i było) niewyznaczenie granic obszarów 

wrażliwych (w zgodzie z intencją art. 5 ust. 8 dyrektywy) w celu stosowania na 

terenie całego kraju art. 5 ust. 4 i 5, nie był zaś nim zamiar traktowania 

wszystkich jednolitych części wód jako wód wrażliwych w rozumieniu art. 5 

ust. 1. Nawet jeśli w Traktacie Akcesyjnym nie przywołano art. 5 ust. 4, ale KE 

byłaby skłonna zaakceptować taką strategię, to należy dążyć do osiągnięcia 

takiego celu.  

 

 

II.5. Wymagania dotyczące ścieków opuszczających oczyszczalnie - przy 

zastosowaniu art. 5.4 dyrektywy 

 

Należy powrócić do wymagań, jakie muszą być spełnione przez ścieki 

opuszczające oczyszczalnie, gdy państwo realizuje strategię opartą na art. 5 ust. 

4 dyrektywy.  

Artykuł ten określa tylko wymagany stopień wzmożonego oczyszczania 

ścieków z azotu i fosforu, ale nie eliminuje ani nie zastępuje innych wymagań, 

określonych jako drugi stopień oczyszczania (w rozumieniu art. 4 ust. 1), ani też 

wymagań określonych formułą „właściwego oczyszczania” (w sytuacjach 

ujętych w art. 7 dyrektywy). 

 

Zauważyć zatem trzeba, że korzystanie z art. 5 ust. 4 określa wymagany stopień 

redukcji całkowitego azotu i fosforu w ściekach oczyszczanych we wszystkich 

oczyszczalniach komunalnych, z których ścieki trafiają do wód wrażliwych bądź 

bezpośrednio, bądź poprzez zlewnię obszaru wrażliwego. Równocześnie jednak 

w odniesieniu do tych samych ścieków: 

 

a) musi być zapewnione oczyszczanie drugiego stopnia w stosunku do 

ścieków ze wszystkich oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód 

słodkich i estuariów, obsługujących aglomeracje o RLM ponad 2000, 

b) musi być zapewnione oczyszczanie drugiego stopnia w stosunku do 

ścieków ze wszystkich oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód 

przybrzeżnych, obsługujących aglomeracje o RLM ponad 10 000, 
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c) musi być zapewnione „właściwe oczyszczanie” (w rozumieniu art. 2 pkt 

9) w stosunku do ścieków ze wszystkich oczyszczalni odprowadzających 

ścieki do wód słodkich i estuariów, obsługujących aglomeracje o RLM 

mniejszej niż 2000 a także w stosunku do ścieków ze wszystkich 

oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód przybrzeżnych, 

obsługujących aglomeracje o RLM mniejszej niż 10 000.  

 

Sytuacje objęte lit. a i b są uwzględnione w wymaganiach rozporządzenia MŚ z 

dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Załącznik nr 1 tego 

rozporządzenia określa najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla 

oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do 

ziemi, przy czym nie różnicuje się wymagań zależnie od typu wód 

(przybrzeżnych, estuariów). Standard wymagań jest zatem powszechny. 

Załącznik ten przejmuje wartości określone w tab. 1 załącznika nr 1 dyrektywy 

z tym, że obostrza wymagania określone wskaźnikiem BZT5 dla aglomeracji o 

RLM od 15 000 do 99 999 oraz aglomeracji o RLM od 100 000 wzwyż. 

 

Pewien problem powstaje natomiast w sytuacjach ujętych pod lit. c: dyrektywa 

wymaga „właściwego oczyszczania” a oznacza ono takie oczyszczanie, które 

pozwala wodom, do których odprowadzane są ścieki, osiągać odpowiednie 

wskaźniki jakości oraz spełniać inne wymagania w przepisach dyrektywy 

91/271/EWG i w przepisach innych odpowiednich dyrektyw UE. Standard 

wymagań nie jest więc sztywny, lecz zależny od sytuacji lokalnej. W załączniku 

nr 1 do rozporządzenia, w tabeli określającej najwyższe dopuszczalne wartości 

wskaźników zanieczyszczeń dla aglomeracji o RLM poniżej 2 000, zostały one 

ustalone w sposób sztywny.  

Prawdą jest, że równocześnie § 3 rozporządzenia określa regułę ogólną, wedle 

której ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach takich 

zmian (fizycznych, chemicznych i biologicznych), które uniemożliwiałyby 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnianie przez wody 

określonych dla nich wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem 

wynikającym z warunków korzystania z wód regionu wodnego. Z kolei art. 115 

ust. 1 ustawy – Prawo wodne określa przeznaczenie (rolę prawną) warunków 

korzystania z wód regionu wodnego, odsyłając do celów środowiskowych, 
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ustalanych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Tak więc 

wprawdzie wykazać można długi łańcuch przyczynowo-skutkowych powiązań 

pomiędzy wymaganiami dyrektywy, § 3 rozporządzenia oraz art. 115 ust. 1 

ustawy, ale zasadne wydają się wątpliwości, czy jest to należyta transpozycja 

wymagań art. 7 dyrektywy.  

 

Propozycja zmian 

 

Właściwsze byłoby, naszym zdaniem, opatrzenie umieszczonych w tej części 

tabeli (tj. odnoszącej się do aglomeracji poniżej 2 000 RLM) wielkości 

liczbowych przypisem 6, o treści: „Wartości wymagane przy wprowadzaniu 

ścieków do wód słodkich i estuariów mogą zostać określone odmiennie w 

warunkach korzystania z wód, o jakich mowa w art. 115 ust.1 ustawy – Prawo 

wodne, na poziomie gwarantującym „właściwe oczyszczanie ścieków” w 

rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG”. 

 

 

Podobna wątpliwość dotyczy określenia wymagań dla oczyszczalni o RLM 

mniejszej niż 10 000, jeśli wprowadzają ścieki do wód przybrzeżnych. Polskie 

rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. ustala sztywny poziom wymagań dla 

wszystkich oczyszczalni o RLM mniej niż 10 000, nie różnicując ich od typu 

wód odbiornika. Zauważyć należy, że przyjęte w rozporządzeniu najwyższe 

dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oddają drugi stopień 

oczyszczania. Nie jest jednak pewne, czy sprostają one wymaganiom opisanym 

jako „właściwe oczyszczanie”. W myśl dokumentu „Terminy i definicje 

dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG” 

właściwe oczyszczanie oznaczać może szereg sposobów oczyszczania od 

podstawowego do zaawansowanej technologii. W pewnych sytuacjach 

„właściwe oczyszczanie” będzie mniej rygorystyczne niż „właściwe 

oczyszczanie”, ale w pewnych może być na odwrót.  

 

Propozycja zmian 

 

Dlatego bardziej celowe byłoby, naszym zdaniem, opatrzenie - w części tabeli 

dotyczącej oczyszczalni obsługujących aglomeracje o RLM poniżej 10 000 - 

umieszczonych w niej wielkości liczbowych przypisem 7, o treści: „Wartości 

wymagane przy wprowadzaniu ścieków do wód przybrzeżnych mogą zostać 
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określone odmiennie w warunkach korzystania z wód, o jakich mowa w art. 115 

ust.1 ustawy – Prawo wodne, na poziomie gwarantującym „właściwe 

oczyszczanie ścieków” w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG”. Ten sam próg 

wymagań powinien dotyczyć także oczyszczalni obsługujących aglomeracje o 

RLM mniejszej niż 2 000 (jako że mniej niż 10 000, to także mniej niż 2 000).  

 

 

II.6. Konieczność określenia wymaganych poziomów redukcji całkowitego 

azotu i fosforu dla wszystkich istniejących oczyszczalni 

 

Korzystając z art. 5 ust. 4 dyrektywy dokonuje się redukcji azotu i fosforu 

całkowitego co najmniej na poziomie 75% z ogółu ładunków docierających do 

oczyszczalni. Powstaje na tym tle następująca wątpliwość: w załączniku nr 1 

określono najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w 

formie parametru liczbowego lub minimalnego procentu redukcji.  

Jest dla nas niejasne, dlaczego dla oczyszczalni obsługujących aglomeracje o 

RLM mniejszej niż 10 000, nie określono minimalnego stopnia redukcji. Dla 

oczyszczalni o RLM od 10 000 do 14 999 minimalny poziom redukcji 

złagodzono w stosunku do minimalnego procentu redukcji w dyrektywie, dla 

oczyszczalni o RLM od 15 000 – obostrzono, natomiast dla oczyszczalni 

mniejszych w ogóle pominięto. Powstaje zatem pytanie, czy dla takich 

oczyszczalni wymaganego procentu redukcji azotu i fosforu w ogóle się nie 

ustala, stosując w zamian parametr najwyższej dopuszczalnej wartości 

wskaźnika? Jeśli tak, to w jaki sposób bilansuje się te emisje z pozostałymi, z 

większych oczyszczalni ? Kto o tym decyduje, jeśli nie organ udzielający 

pozwolenie wodnoprawne a jeśli on, to na jakiej podstawie? Jeśli brakuje 

wskazówek w rozporządzeniu, to znaczy, że organ decyduje uznaniowo. Aby 

temu zapobiec należy uzupełnić tabelę rozporządzenia i wskazać, że dla 

oczyszczalni tego rzędu wielkości wymagany stopień redukcji azotu 

całkowitego powinien wynosić 30% a redukcji fosforu całkowitego 40%. 

 

Poza tym w dokumencie „Terminy i definicje dyrektywy w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG” znajduje się zalecenie, aby 

określając stopień redukcji na podstawie art. 5 ust. 4 stosować jedną metodę na 

całym terenie wszystkich odpowiednich zlewni odprowadzających wody do tego 

samego obszaru wrażliwego, tzn. albo art. 5 ust. 2 i 3, albo art. 5 ust. 4. Polskie 

rozporządzenie, wbrew tym zaleceniom, w istocie zmusza do „krzyżowego” 

stosowania obu tych metod dla aglomeracji na tym samym obszarze, skoro nie 
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określono minimalnej redukcji dla oczyszczalni o RLM mniejszej niż 10 000. 

Wydaje się, że ten brak kładzie się cieniem na strategii stosowania art. 5 ust. 4 

na terenie całego kraju.  

 

Propozycja zmian 

 

Dla zapewnienia prawidłowej implementacji i wdrożenia dyrektywy należałoby 

określić wymagane poziomy redukcji całkowitego azotu i fosforu dla 

wszystkich istniejących oczyszczalni, bez względu na wielkość obsługiwanej 

aglomeracji. 

 

 

II.7. Pozostałe zidentyfikowane nieprawidłowości wynikające z listu KE 

  

Odnieść się należy do pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości. W liście 

Komisji słusznie wskazuje się na niepełną definicję aglomeracji. Inaczej niż w 

dyrektywie, definicja aglomeracji zamieszczona w art. 43 ust. 2 ustawy – Prawo 

wodne jest zbyt wąska.  

 

Propozycje zmian 

 

Definicję tę należy rozwinąć tak, jak czyni to art. 2 pkt 4 dyrektywy, czyli w art. 

43 ust. 2 ustawy – Prawo wodne dodać słowa: „… lub do końcowego kolektora, 

poprzez który ścieki odprowadzane są do wód lub do ziemi”.  

 

Należałoby także dokonać zmian w rozporządzeniu MŚ z dnia 1 lipca 2010 r. w 

sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.  

Uwzględniając zarzuty KE, że błędnie eksponuje się przy wyznaczaniu granic 

aglomeracji zasięg projektowanych sieci kanalizacyjnych, należałoby zmienić 

treść § 3 ust. 2 w sposób następujący: 

„Obszar i granice aglomeracji wyznacza się według granic działek budowlanych 

położonych w strefie o dostatecznej koncentracji umożliwiającej zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, z uwzględnieniem na etapie planowania budowy lub 

rozbudowy sieci dokumentów, o których mowa w ust. 1”. 

Ust. 2 byłby wówczas zbędny. 

 

Należałoby także dokonać dalszych zmian w rozporządzeniu, albowiem 

transponuje ono do prawa polskiego treść załącznika I A do dyrektywy w 
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niepełnej formie. Chodzi o § 3 ust. 4, w którym brakuje odniesienia do 

kryterium „najlepszej wiedzy technicznej”. Powinno być ono brane pod uwagę 

przy projektowaniu, budowie i utrzymywaniu systemów zbierania. 

Proponowane nowe brzmienie obecnego ust. 4 (a po uwzględnionej zmianie 

omawianej wyżej, ustępu oznaczonego cyfrą 3) oraz nowego dodanego ustępu 

4: 

 

3. „Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że 

projektowanie, budowa i utrzymanie sieci kanalizacyjnej odpowiadać będzie 

wymaganiom najlepszej wiedzy technicznej, bez powodowania nadmiernych 

kosztów. Wskaźnik długości sieci obliczany jako … (dalej jak obecnie w ust. 4). 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 3, dotyczą objętości i charakterystyki 

ścieków, szczelności sieci w stopniu zapobiegającym przeciekom oraz 

ograniczania zanieczyszczenia wód, do których odprowadzane są ścieki, 

powodowanego przez przelewy wód burzowych”. 

 

 

W razie wprowadzenia zmian konieczna byłaby też modyfikacja ust. 5 tego 

paragrafu.  

 

Propozycja: 

„5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy aglomeracja lub jej część 

zostanie wyznaczona na terenie:” – i dalej jak obecnie.  

 

 

Zmiany byłyby także konieczne: 

 

a) w § 4 ust. 2 pkt 1, w którym lit. a) powinna uzyskać zmienioną treść, np. 

„oznaczenia granic obszaru, na którym realizowane będzie zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, z przebiegiem istniejącej lub przewidzianej do 

wykonania sieci kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru 

współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a przypadku jej 

braku – w skali 1:25 000”, 

 

b) w § 4 ust. 2 pkt 1 należałoby dodać, że część graficzna powinna określać 

także te rejony aglomeracji, na których dopuszczone by zostały do 
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użytkowania „pojedyncze i inne właściwe systemy zbierania”, o jakich 

mowa w art. 3 ust. 1 ostatni akapit dyrektywy, 

 

c) w ślad za ostatnią z wyżej wymienionych propozycji należałoby także w § 

4 ust. 2 pkt 2 (czyli w części opisowej) umieścić uzasadnienie dla 

stosowania „pojedynczych i innych właściwych systemów zbierania”, na 

co w dokumencie „Terminy i definicje dyrektywy w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG” z 2007 r. kładzie się 

duży nacisk, 

 

d) w części opisowej propozycji planu aglomeracji, tj. w ramach lit. b), czyli 

opisu gospodarki ściekowej, powinny się także znaleźć informacje o 

ładunkach zanieczyszczeń wprowadzanych do wód lub do ziemi, 

pochodzących z „pojedynczych i innych właściwych systemów 

zbierania”. 

 

 

II.8. Pozostałe zidentyfikowane nieprawidłowości transpozycji 

 

Niezależnie od propozycji zmian, wywołanych uwagami zamieszczonymi w 

liście przekazanym z KE, dostrzeżone zostały także inne niezgodności polskiego 

prawa z dyrektywą (udokumentowane w formie tabeli zgodności), które 

wymagałyby korekty.  

 

Propozycje zmian 

 

Chodzi o przypadki następujące: 

 

1) wymagania art. 3 ust. 1 akapit 3 dyrektywy, związane ze 

wskazaniem na „ten sam poziom ochrony”, odnośnie do 

pojedynczych systemów zbierania, należałoby uwzględnić 

dokonując zmian w treści art. 42 ust. 4 ustawy – Prawo wodne; 

proponowane brzmienie po zmianie: „W miejscach, gdzie budowa 

systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla 

środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować 

systemy indywidualne lub inne rozwiązania, zapewniające ten sam 

poziom ochrony środowiska”; 
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2) wymagania art. 4 ust. 1 dyrektywy, związane z potrzebą 

zapewnienia drugiego stopnia oczyszczania ścieków komunalnych 

należałoby uwzględnić w wytycznych do wydania rozporządzenia i 

w tym celu w art. 45 ust. 4 ustawy – Prawo wodne dodać pkt 2a o 

treści: „oczyszczania ścieków komunalnych głównie w oparciu o 

procesy biologicznego oczyszczania z wtórnym osadzaniem lub w 

innym równie skutecznym procesie”. 

 

3) wymagania art. 10 dyrektywy, odnoszące się do potrzeby 

zapewnienia wystarczającej wydajności komunalnej oczyszczalni 

ścieków w każdych normalnych warunkach klimatycznych 

(uwzględniającej także sezonowe zmiany ładunku) a także 

wymagania załącznika I sekcja B pkt 1 (związane z zapewnieniem 

dostępu do reprezentatywnych próbek dopływających ścieków 

przed zrzutem), można uwzględnić w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków i nadać mu brzmienie następujące: 

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek 

zapewnić: 

 

a) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej 

ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, 

b) dostawy wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i 

niezawodny, 

c) należytą jakość dostarczanej wody oraz odprowadzanych 

ścieków,  

d) należytą wydajność urządzeń oczyszczających ścieki w 

każdych normalnych warunkach klimatycznych, z 

uwzględnieniem sezonowych zmian ładunku, 

e) pozyskiwanie reprezentatywnych próbek ścieków 

dopływających i ścieków oczyszczonych przed zrzutem do 

wód”, 

 

3b) uzupełnieniem powyższego wariantu może być dodanie do art. 

42 ustawy – Prawo wodne nowego ustępu 5 o treści w pełni 

odpowiadającej art. 10 dyrektywy, tj. „Oczyszczalnie ścieków 
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komunalnych należy projektować, budować, eksploatować i 

utrzymywać w sposób zapewniający wystarczającą wydajność w 

każdych normalnych warunkach klimatycznych, z uwzględnieniem 

sezonowych zmian ładunku”. 

 

3c) w celu przetransponowania treści załącznika I lit. A dyrektywy 

dodać można do art. 42 ustawy kolejny ust. 6 o treści: 

„Projektowanie, budowę i utrzymywanie systemów zbierania 

ścieków komunalnych z obszaru aglomeracji przeprowadza się 

zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez powodowania 

nadmiernych kosztów, w szczególności uwzględniając objętość i 

charakterystykę ścieków, potrzebę zapobiegania przeciekom oraz 

ograniczenia zanieczyszczenia wód, do których odprowadzane są 

ścieki, powodowanego przez przelewy burzowe”; 

 

4) wymagania art. 11 ust. 3 dyrektywy,  nakazujące okresowe 

przeglądy regulacji i zezwoleń dotyczących zrzutów ścieków 

przemysłowych do systemów zbierania, można by uwzględnić w 

art. 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, w sposób następujący: istniejący przepis 

oznaczyć jako ust. 1 i dodać nowy ust. 2 o treści: „Minister 

właściwy do spraw budownictwa (…) dokona w regularnych 

odstępach czasu przeglądu wymagań ujętych w rozporządzeniu, o 

jakim mowa w ust. 1, kierując się potrzebami praktyki oraz 

najlepszą wiedzą techniczną”.  

 

 

II.9. Niezrozumiałe zarzuty KE - zrzut ścieków z „aglomeracji” a z 

„oczyszczalni” 

 

Niektóre zarzuty zawarte w liście KE wydają się niezrozumiałe.  

 

W liście tym pojawia się kilkakrotnie uwaga, że art. 4 dyrektywy odnosi się do 

aglomeracji a nie oczyszczalni (pkt. B akapit 3). Wydaje się to błędnym 

odczytaniem dyrektywy przez autorów listu, gdyż art. 4 ust. 3 wyraźnie 

(literalnie) przesądza, że ust. 1 i 2 dotyczą „zrzutów z oczyszczalni ścieków 

komunalnych”.  Określenie „ścieki z aglomeracji” może się natomiast pojawiać 

jako pewnego rodzaju skrót myślowy, względnie jako przesłanka dla określenia 
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wymaganego poziomu oczyszczania, w szczególności w zwrocie językowym 

„ścieki z aglomeracji ponad 10000 RLM”. W tym sensie zwrot taki pojawia się 

także w orzecznictwie ETS, np. w sprawie C-280/02 Komisja vs. Francja. 

Zarzuty sformułowane w liście wyraźnie jednak wskazują na art. 4 a w tym 

przypadku jego ust. 3 nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o „zrzuty z 

oczyszczalni ścieków”. 

 

Także w załączniku do listu pojawia się zarzut niewłaściwej transpozycji 

dyrektywy, gdyż zgodnie z prawem polskim wartości określone w załączniku I, 

tab. 1 i 2, stosowane są w odniesieniu do „oczyszczalni ścieków” a powinny do 

„zrzutów ścieków z aglomeracji”. Wydaje się to błędnym odczytaniem 

dyrektywy, gdyż nie może być innych zrzutów z aglomeracji niż tylko poprzez 

oczyszczalnie, pomijając przypadki szczególne dostrzeżone w dyrektywie (np. 

przelewy burzowe). Poza tym nagłówek zarówno w tabeli 1, jak i tabeli 2 

dyrektywy wyraźnie wskazuje (w każdej wersji językowej), że określone w niej 

wymagania dotyczą ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni.  

Oczywiście, taka oczyszczalnia (względnie oczyszczalnie) zaspakaja potrzeby 

aglomeracji i poziom wymagań stawianych ściekom odpływającym z 

oczyszczalni zależy od jej wielkości oraz od typu odbiornika. Chodzi jednak, 

ujmując to ściśle, o ścieki odpływające z oczyszczalni a nie z aglomeracji. 

Kluczowe wymagania ujęte parametrycznie w tabeli I i II  załącznika I do 

dyrektywy dotyczą zawsze zrzutów z oczyszczalni. Twierdzenie przeciwne jest 

więc interpretacją contra legem.  

Szczególnym przypadkiem jest stosowanie art. 5 ust. 4, gdyż w tym przypadku 

określenie zgodnej z prawem redukcji zanieczyszczeń wymaga bilansowania 

zarówno ścieków dopływających, jak i odpływających. Kluczowy pozostaje 

jednak stopień oczyszczenia na wylocie z oczyszczalni. 

 

Podsumowując te uwagi, stwierdzić należy, że: 

 

a) dyrektywa wiąże określone w niej obowiązki zasadniczo z aglomeracjami, 

 

b) wymagania stawiane ściekom odnoszą się do ścieków z oczyszczalni, ale 

stopień ich oczyszczenia determinowany jest przez wielkość aglomeracji i 

typ odbiornika, 

 

c) opisywanie skuteczności procesów oczyszczania realizowanych w 

oczyszczalni bez odesłania do wielkości aglomeracji, którą obsługuje (lub 
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obsługują, jeśli jest ich więcej) może faktycznie utrudnić ustalenie faktu, 

czy wymagania dyrektywy są spełnione, czy nie – w takiej perspektywie 

zarzuty formułowane w liście KE wydają się bardziej zrozumiałe; mają 

więc one zapewne związek z niewłaściwym formatem przekazanych 

informacji, czyli ich niekompletnością; ku takiemu wnioskowi skłaniają 

nas także sformułowaniu pisma KE z dnia 21 listopada 2011 r. (na str. 4 

tego pisma Komisja wskazała, że otrzymała od strony polskiej tabelę z 

dotyczącą wypełnienia przez Polskę celów tymczasowych, jednak w dniu 

30 września 2011 r. poinformowała stronę polską, że przedstawione dane 

dotyczą oczyszczalni, a nie aglomeracji; być może więc problem w 

porozumieniu z KE wynika stąd, że przedstawione dane nie 

przypisywały oczyszczalni do poszczególnych aglomeracji, w związku 

z czym niemożliwe było stwierdzenie czy dana aglomeracja, poprzez 

swoje oczyszczalnie, spełnia wymagane normy). 

 

 

 

II.10. Implementacja art. 13 dyrektywy 

 

W liście do władz polskich nie kwestionuje się wdrażania art. 13 dyrektywy, z 

wyjątkiem wątpliwości co do nieuwzględnienia w stanowisku przedakcesyjnym 

niektórych branż z wykazu sektorów przemysłu, zamieszczonego w załączniku 

III. Chodzi o:  

8. Wytwarzanie pasz zwierzęcych z produktów roślinnych oraz  

9. Wytwarzanie żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych. Wytłumaczeniem 

jest fakt, że nie ma w Polsce zakładów przemysłowych należących do tych 

sektorów (podobnie z sektorem 11. Przemysł rybny), które wytwarzałby ładunek 

ścieków ulegających biodegradacji ponad 4 000 RLM i wprowadzały ścieki 

bezpośrednio do wód. 

 

Wymóg art. 13 dyrektywy, aby zakłady należące do tych sektorów spełniały 

warunki określone we wcześniejszych regulacjach i/lub szczególnych 

zezwoleniach udzielonych wcześniej przez właściwe władze lub organy, jest 

spełniony. Wszystkie przypadki wprowadzania ścieków do wód wymagają 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w 

związku z art. 37 pkt 2 ustawy – Prawo wodne a wymagania parametryczne 

przewiduje par. 6 ust. 2 rozporządzenia MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
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ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, odsyłający do tabeli II w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia. 
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III. Sankcje grożące Polsce za niewypełnienie wymagań 

dyrektywy 
 

Niniejszy rozdział opracowania ma na celu przedstawienie konsekwencji 

ewentualnych nieprawidłowości w transpozycji i implementacji dyrektywy 

stwierdzonych przez Komisję Europejską.  

 

Jak wskazano w poprzednim rozdziale opracowania, istnieją przesłanki i 

argumenty, aby bronić prezentowanego przez Polskę stanowiska dotyczącego 

stosowania art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/271 (zamiast wskazanego w Traktacie 

Akcesyjnym art. 5 ust. 2). Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć, że 

Komisja ostatecznie przyjmie stanowisko przeciwne, w którym stwierdzi, że 

Polska naruszyła postanowienia Traktatu Akcesyjnego, a tym samym art. 5 

dyrektywy.  

Uznając ryzyko zaistnienia takiego przypadku, za zasadne należy uznać 

rozważenie jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać. Dodatkowo trzeba 

wskazać, że w ramach realizacji niniejszej ekspertyzy zidentyfikowano także 

inne niezgodności z dyrektywą, które także potencjalnie mogą zostać 

podniesione przez Komisję. 

 

 

III.1. Możliwe rodzaje sankcji 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości można liczyć się z dwoma 

rodzajami konsekwencji: 

 

 trudności w uzyskiwaniu dofinansowania ze środków unijnych na 

projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; 

 

 kary nakładane przez ETS w trybie art. 260 TFUE. 

 

 

III.2. Odmowa dofinansowania ze środków unijnych 

 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że Polska nie wypełnia wymagań 

wynikających z dyrektywy 91/271, KE może wstrzymać czasowo finansowanie 

projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków unijnych.  
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Analogiczna sytuacja (w odniesieniu do różnych rodzajów projektów) miała 

miejsce w ubiegłych latach, w związku ze stwierdzeniem przez KE, że Polska 

nie wypełniała wymagań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, 

wynikających z dyrektywy 85/337 dotyczącej ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć oraz dyrektywy 92/43 dotyczącej ochrony siedlisk 

naturalnych i siedlisk gatunków. 

 

Wymagania prawne dotyczące przyznawania środków z funduszy europejskich 

na okres programowania 2007- 2013 zawarte są w następujących aktach 

prawnych: 

 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności  

 

 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.  

 

Rozporządzenia te nakazują, aby przyznawanie środków obywało się zgodnie z 

politykami i prawem UE. Obok polityk i przepisów dotyczących np. ochrony 

konkurencji za bardzo istotne uznane są też wymagania dotyczące ochrony 

środowiska. 

 

Należy podkreślić, że takie czasowe wstrzymanie środków (lub przyznawanie 

ich pod warunkiem wykazania, że dane przedsięwzięcie jest zgodne m.in. z 

dyrektywą 91/271) może nastąpić także przed ostatecznym rozstrzygnięciem 

sprawy przez ETS, wystarczy tu, że Komisja nabierze przekonania o 

niewypełnieniu przepisów przez Polskę. 
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III.3. Kary finansowe nakładane przez ETS 

 

Kary finansowe, jakie może nałożyć ETS, są dopiero ostatnim etapem 

postępowania przeciwko państwu członkowskiemu, które uchybiło swoim 

zobowiązaniom wynikającym z prawa unijnego. 

 

 

Etapy postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia prawa unijnego 

przez państwo członkowskie 

 

Postępowanie takie składa się z kilku etapów.  

 

Jako że głównym organem unijnym powołanym do kontroli przestrzegania 

prawa unijnego jest Komisja Europejska (zwana często strażnikiem traktatów), 

to postępowanie takie inicjowane jest właśnie przez Komisję.  

 

Początkowo - jeszcze przed stwierdzeniem, że państwo członkowskie naruszyło 

prawo unijne - KE zwraca się zwykle do rządu z nieformalnymi jeszcze 

pismami zawierającymi prośbę o wyjaśnienia wątpliwości co do zgodności z 

prawem UE. Jak się wydaje, pisma skierowane do rządu polskiego w kwietniu 

2011 r. można traktować właśnie jako prośbę o takie wyjaśnienia.  

 

 

Następnie, w przypadku, gdy Komisja uzna, że naruszenie prawa unijnego miało 

miejsce, rozpoczyna tzw. procedurę naruszeniową (infringement procedure). 

Pierwszym pismem kierowanym przez KE do państwa członkowskiego jest 

„wezwanie do usunięcia naruszenia” (letter of formal notice). W piśmie tym 

znajdują się zarzuty odnośnie naruszenia (uzasadnienie dlaczego, zdaniem 

Komisji, naruszenie ma miejsce) oraz prośba o podjęcie przez to państwo 

działań zmierzających do usunięcia naruszenia i do złożenia wyjaśnień.  

 

W przypadku, gdy podjęte przez dane państwo działania czy złożone 

wyjaśnienia nie zostaną przez Komisję uznane za wystarczające, przesyła ona 

do rządu tego państwa „uzasadnioną opinię” (reasoned opinion).  

Etapu tego dotyczy art. 258 zd. 1 TFUE:  

„Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, 

które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym 

przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych 
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uwag” („umożliwienie państwu przedstawienia uwag” następuje właśnie 

poprzez umożliwienie odpowiedzi na opisane wyżej „wezwanie do usunięcia 

naruszenia”).  

 

Opisane wyżej etapy postępowania (wymiana pism pomiędzy Komisją a 

państwem członkowskim) są niejawne.  

Komisja odmawia ich udostępniania powołując się na jeden z wyjątków 

przewidzianych w rozporządzeniu 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, a mianowicie na art. 4 

ust. 2 tiret trzecie tego rozporządzenia, zgodnie z którym: „Instytucje odmówią 

dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę celu kontroli, 

śledztwa czy audytu, chyba że za ujawnieniem przemawia interes publiczny”.  

W związku z tym nie jest możliwe zbadanie, czy takie wstępne postępowanie 

dotyczące implementacji dyrektywy 91/271 było przeprowadzane w stosunku do 

któregoś z państw członkowskich - i jak się ewentualnie zakończyło. 

 

Jawny jest dopiero kolejny etap postępowania. Mianowicie, w przypadku, gdy - 

w odpowiedzi na uzasadnioną opinię - państwo członkowskie nie przedstawi 

satysfakcjonujących informacji dotyczących usunięcia wskazywanego 

naruszenia, Komisja może wnieść przeciwko temu państwu skargę do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS). 

Zgodnie z art. 258 zd. 2 TFUE:  

„Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez 

Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej.” 

 

Sprawa jest wówczas rozpatrywana przez Trybunał, który może w swoim 

wyroku potwierdzić zarzuty Komisji (stwierdzić, że państwo członkowskie 

faktycznie naruszyło prawo) albo te zarzuty odrzucić (stwierdzić, że naruszenie 

nie miało miejsca).  

 

Zgodnie z art. 260 ust. 1 TFUE: 

„Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że Państwo 

Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy 

Traktatów, Państwo to jest zobowiązane podjąć środki, które zapewnią 

wykonanie wyroku Trybunału”. 
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W przypadku, gdyby państwo członkowskie nie wykonało postanowień wyroku 

ETS (tj. nadal nie usuwało stwierdzonych naruszeń), Komisja może ponownie 

wystąpić do ETS z wnioskiem o nałożenie na to państwo kar finansowych.  

Zgodnie z art. 260 ust. 2 zd. 1 TFUE: 

„Jeżeli Komisja uzna, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło środków 

zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, może ona wnieść sprawę do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po umożliwieniu temu Państwu 

przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary 

pieniężnej do zapłacenia przez dane Państwo Członkowskie, jaką uzna za 

odpowiednią do okoliczności”. 

  

Trybunał rozpatruje ten wniosek Komisji i wydaje kolejny (drugi) wyrok, w 

którym - gdyby przyznał rację Komisji - może nałożyć na dane państwo sankcje 

finansowe. 

 

Zgodnie z art. 260 ust. 2 zd. 2 TFUE: 

„Jeżeli Trybunał stwierdza, że dane Państwo Członkowskie nie zastosowało się 

do jego wyroku, może na nie nałożyć ryczałt lub okresową karę pieniężną”. 

 

Zgodnie z orzecznictwem ETS, równocześnie mogą być nałożone obie te kary 

(zarówno ryczałt, jak i okresowa kara pieniężna - zob. np. wyrok w sprawie C-

304/02, Komisja przeciwko Francji). 

 

Należy wskazać, że z wnioskiem o nałożenie takich właśnie sankcji pieniężnych 

Komisja wystąpiła ostatnio przeciwko Luksemburgowi za niewykonanie 

postanowień opisywanego w poprzedniej części opracowania wyroku w sprawie 

C-452/05 (jak wskazywano w rozdziale II, sprawa ta dotyczyła nieosiągnięcia 

przez Luksemburg wymagań nałożonych przez art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/271, a 

mianowicie osiągnięcia redukcji azotu i fosforu w ściekach o 75%). 

Wyrok w sprawie C-452/05 zapadł dnia 23 listopada 2006 r.  

Prawie pięć lat później, dnia 27 października 2011 r. Komisja zdecydowała 

wnieść do ETS ponowny wniosek przeciwko temu państwu domagając się 

nałożenia sankcji finansowych, jako że Luksemburg w dalszym ciągu nie 

wykonał obowiązku zredukowania ilości azotu i fosforu w ściekach.  

Komisja domaga się od ETS nałożenia na Luksemburg kary ryczałtowej w 

wysokości co najmniej 2,2 miliona euro oraz okresowej kary pieniężnej w 
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wysokości 11.340 euro za każdy dzień dalszego naruszenia, tj. za każdy dzień 

aż do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu oczyszczenia ścieków z 

wszystkich aglomeracji. 

 

Jak wynika z dostępnych informacji (Press Releases, IP/10/835, 24.06.2010, 

Waste water treatment: Commission seeks substantial fines for Belgium2), także 

w przypadku Belgii Komisja zdecydowała się wystąpić do ETS o nałożenie 

sankcji finansowych w związku z niewykonaniem przez Belgię poprzedniego 

wyroku ETS - z dnia 8 lipca 2004 r. W wyroku z 2004 r. ETS stwierdził, że 

Belgia nie wypełniła obowiązków wynikających z art. 3, 5 i 17 dyrektywy 

91/271. We wniosku z 2010 r. Komisja zażądała od ETS nałożenia na Belgię 

kary ryczałtowej w wysokości co najmniej 15 milionów euro oraz okresowej 

kary pieniężnej w wysokości ok. 62.000 euro za każdy dzień dalszego 

naruszenia. Niestety dostępne źródła nie pozwalają na odpowiedź czy wyrok w 

tej sprawie został już wydany, a kary nałożone. 

 

Należy zaznaczyć, że ETS nie jest związany określoną przez Komisję 

wysokością kar i może ją obniżyć (bądź podwyższyć, choć ta sytuacja raczej w 

praktyce raczej nie ma miejsca). 

 

 

Rodzaje i sposób wyliczania sankcji finansowych nakładanych przez ETS 

 

Jak wskazano wyżej, na państwo członkowskie mogą być nałożone dwa rodzaje 

sankcji: 

 ryczałt 

 kara okresowa (najczęściej nakładana za każdy dzień trwania naruszenia). 

 

Obie mogą być nałożone przez ETS w drugim z kolei wyroku w danej sprawie. 

 

 

Charakter tych kar oraz zasady wyliczania ich wysokości, jaką Komisja 

proponuje w swoich wnioskach do ETS opisują następujące dokumenty: 

 

 Komunikat Komisji SEC(2005) 1658 dotyczący stosowania art. 228 

Traktatu (obecnie art. 260 TFUE), 

                                                 
2 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1014&format=HTML 
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 Communication from the Commission of 1.09.2011, Updating of data 

used to calculate lump sum and penalty to be proposed by the 

Commission to the Court of Justice in infringement proceedings, 

SEC(2011) 1024 final (dostępny tylko w języku angielskim, aktualizujący 

ww. Komunikatz 2005 r.). 

 

 

W Komunikacie SEC(2005) 1658 wskazuje się, że:  

 

„Celem kar jest zapewnienie skutecznego stosowania prawa wspólnotowego. 

Ustalanie ich wysokości musi zdaniem Komisji opierać się na trzech 

podstawowych kryteriach:  

 

 ciężar naruszenie prawa,  

 długość okresu naruszenia,  

 konieczność zapewnienia skutku odstraszającego, by zapobiec kolejnym 

przypadkom naruszenia.  

 

Kary, które Komisja proponuje Trybunałowi Sprawiedliwości, muszą być 

przewidywalne dla państw członkowskich i obliczone w oparciu o metodę, która 

uwzględnia zarówno zasadę proporcjonalności, jak i zasadę równego 

traktowania wszystkich państw członkowskich. Metoda musi być także jasna i 

stosowana w sposób jednolity, gdyż obowiązkiem Komisji będzie uzasadnienie 

wysokości proponowanej kwoty przed Trybunałem” (pkt 6 i 7 Komunikatu). 

 

 

Ryczałt nakładany jest za sam fakt niewykonania pierwszego wyroku ETS, 

niezależnie od tego w jakim czasie po wydaniu drugiego wyroku nastąpiło 

naprawienie naruszenia. 

 

Okresowa kara pieniężna nakładana jest za okres od wydania drugiego wyroku 

ETS (tj. wyroku na podstawie art. 260 TFUE) do czasu naprawienia naruszenia, 

najczęściej - za każdy dzień naruszenia (zob. pkt 10.3 Komunikatu Komisji 

SEC(2005) 1658). 
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Wyliczenie kwoty okresowej kary pieniężnej 

 

Zgodnie z Komunikatem SEC(2005) 1658, kwotę okresowej kary pieniężnej 

wylicza się wg następującego wzoru: 

 

SD = (SB x WW x WT) x n  

 

gdzie: SD = stawka dzienna okresowej kary pieniężnej; SB = stawka bazowa 

(okresowej kary pieniężnej); WW = współczynnik wagi uchybienia; WT = 

współczynnik czasu trwania; n = współczynnik uwzględniający możliwości 

finansowe danego państwa członkowskiego. 

 

„Stawka bazowa” określona jest obecnie (po aktualizacji dokonanej 

Komunikatem SEC(2011) 1024) na 630 euro dziennie. 

 

„Współczynnik wagi uchybienia” może wynosić od 1 do 20. Jest on określany 

jest przez Komisję w każdym konkretnym przypadku, przy uwzględnieniu: wagi 

zasad unijnych będących przedmiotem uchybienia oraz skutków takiego 

uchybienia dla interesu ogólnego i jednostkowego (zob. dokładne wyjaśnienia 

tych czynników w pkt 16 Komunikatu SEC(2005) 1658).  

W przypadku opisanego wyżej postępowania przeciwko Luksemburgowi 

Komisja określiła ten współczynnik na 6.  

 

„Współczynnik czasu trwania” - odpowiada długości okresu od daty wydania 

pierwszego wyroku aż do momentu złożenia przez Komisję wniosku do ETS o 

nałożenie kar finansowych. W zależności od czasu trwania uchybienia 

współczynnik wynosi od 1 do 3, zwiększając się o 0,10 na miesiąc, począwszy 

od daty wydania wyroku na mocy art. 258 TFUE. 

W przypadku opisanego wyżej postępowania przeciwko Luksemburgowi 

Komisja określiła ten współczynnik na 3.  

 

„Współczynnik n uwzględniający możliwości finansowe danego państwa 

członkowskiego” - został określony odrębnie dla każdego państwa w 

opisywanych wyżej Komunikatach Komisji w zależności od PKB danego 

państwa oraz ilości głosów jakie posiada w Radzie. Dla Polski współczynnik ten 

wynosi obecnie 7,42 (dla porównania: dla Niemiec wynosi on 21,47, dla Malty - 

0,34, a dla Luksemburga - 1). 
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Wyliczenie kwoty ryczałtu 

 

Zgodnie z Komunikatem SEC(2005) 1658: 

 

„Aby w pełni uwzględnić odstraszający cel kary ryczałtowej oraz zasadę 

proporcjonalności i równego traktowania, Komisja zasugeruje Trybunałowi 

Sprawiedliwości stosowanie metody, która obejmuje :  

 

 z jednej strony określenie stałej, minimalnej stawki ryczałtu;  

 z drugiej strony system liczenia oparty na stawce dziennej, którą mnoży 

się przez liczbę dni wskazującą czas trwania uchybienia, a więc w dużej 

mierze analogiczny do sposobu naliczania okresowej kary pieniężnej; 

system ten stosuje się, gdy wynik przekracza minimalną stawkę ryczałtu” 

(pkt 19 Komunikatu) 

 

 

Kierując do Trybunału sprawę z art. 260 TFUE, Komisja za każdym razem 

zaproponuje nałożenie przynajmniej stałego ryczałtu, ustalonego dla każdego 

państwa członkowskiego w zależności od współczynnika „n”. 

Obecnie (po aktualizacji dokonanej przez Komunikat SEC(2011) 1024) 

minimalna kwota ryczałtu dla Polski wynosi 3.860.000 euro (dla porównania - 

dla Luksemburga wynosi ona 520.000 euro). 

 

Dodatkowo jednak Komisja proponuje w swoim wniosku, aby Trybunał ustalił 

kwotę ryczałtu mnożąc stawkę dzienną przez liczbę dni trwania uchybienia, tym 

razem jednak począwszy od daty wydania pierwszego wyroku ETS (tj. wyroku 

na podstawie art. 258 TFUE) aż do dnia, w którym wyeliminowano to 

uchybienie, lub – jeśli to nie nastąpiło – do dnia wydania wyroku na mocy art. 

260 TFUE. Taki sposób wyliczenia kary ryczałtowej Komisja proponuje 

wówczas, gdy tak wyliczona kwota będzie przekraczać określoną wyżej 

minimalną kwotę ryczałtu. Taki sposób wyliczenia kwoty ryczałtu zastosowano 

w powołanym wyżej wniosku Komisji przeciwko Luksemburgowi. 

 

Ta metoda wyliczenia kwoty ryczałtu następuje wg następującego wzoru: 
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KR = SB x WW x n x D  

 

gdzie:  

KR = kwota kary ryczałtowej; SB = stawka bazowa kary ryczałtowej; WW = 

współczynnik wagi uchybienia; n = współczynnik uwzględniający możliwości 

finansowe danego państwa członkowskiego, D = liczba dni trwania uchybienia. 

 

„Stawka bazowa” określona jest obecnie (po aktualizacji dokonanej 

Komunikatem SEC(2011) 1024) na 208 euro dziennie. 

 

„Współczynnik wagi uchybienia” - rozumiany analogicznie jak przy naliczaniu 

okresowej kary pieniężnej (zob. wyżej) 

 

„Współczynnik n uwzględniający możliwości finansowe danego państwa 

członkowskiego” - jak wskazano wyżej dla Polski wynosi on obecnie 7,42. 

 

„Liczba dni trwania uchybienia” - jak wskazano wyżej liczona jest ona od daty 

wydania pierwszego wyroku ETS w danej sprawie. 

 

 

Koszty postępowania przed ETS 

 

Kwestia kosztów postępowania przed Trybunałem uregulowana jest w Tytule II, 

rozdziale 5 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z 

dnia 19 czerwca 1991 r. (z późniejszymi zmianami). 

 

 

Zgodnie z art. 72 tego Regulaminu: 

 

„Postępowanie przed Trybunałem jest wolne od opłat z zastrzeżeniem 

poniższych wyjątków: 

a) jeżeli Trybunał poniósł koszty, których można było uniknąć, może, 

wysłuchawszy rzecznika generalnego, zarządzić zwrot tych kosztów od strony, 

która je spowodowała. 

b) strona, na której wniosek sporządzono odpisy i przekłady, których 

koszty sekretarz uzna za nadmierne, zwraca koszty ich sporządzenia zgodnie ze 

stawką opłat określoną w art. 16 § 5 niniejszego regulaminu”. 



91 

 

 

Powyższy przepis oznacza, że nie są przewidziane żadne opłaty sądowe za samą 

prace Trybunału. 

 

 

Art. 69 dotyczy zwrotu kosztów pomiędzy stronami postępowania (w 

przypadku, gdyby Komisja wniosła skargę przeciwko Polsce stronami tymi 

byłyby Komisja i Polska). Zgodnie z art. 69 § 1 i 2: 

 

„§ 1. Trybunał rozstrzyga o kosztach w wyroku lub postanowieniu kończącym 

postępowanie. 

 

§ 2. Kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona 

przegrywająca sprawę. Jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, 

Trybunał rozstrzyga o rozdziale kosztów”. 

 

Zgodnie z art. 73 Regulaminu: 

 

„...do kosztów podlegających zwrotowi zalicza się: 

a) kwoty należne świadkom i biegłym na podstawie art. 51 niniejszego 

regulaminu; 

 

b) niezbędne wydatki poczynione przez strony w związku z postępowaniem, w 

szczególności koszty podróży i pobytu, a także wynagrodzenia pełnomocników, 

doradców, adwokatów lub radców prawnych”. 

 

 

Przepis ten oznaczałby, że strona wygrywająca sprawę (w przypadku wyroku 

niekorzystnego dla Polski - Komisja) mogłaby żądać zwrotu opisanych wyżej 

kosztów od strony przeciwnej. 

 

Jak jednak wynika z nieformalnych rozmów z pracownikami Komisji 

Europejskiej, w praktyce obowiązuje niepisana zasada, zgodnie z którą w 

postępowaniach dotyczących sporów pomiędzy Komisją a państwem 

członkowskim żadna ze stron nigdy nie korzysta z przysługującego jej 

prawa żądania zwrotu kosztów (niezależnie od tego czy Trybunał rozstrzygnie 
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sprawę na korzyść państwa członkowskiego, czy Komisji). W praktyce więc 

każda ze stron pokrywa swoje własne koszty. 

 

Komisja zwraca się z żądaniem zwrotu kosztów tylko wówczas, gdy sprawa 

toczyła się nie przeciwko państwu członkowskiemu, a przeciwko osobie 

prawnej (np. spółce) i osoba ta sprawę przegrała. Nawet jednak wówczas 

Komisja żąda jedynie zwrotu kosztów delegacji swoich pracowników do 

Luksemburga, nie domaga się natomiast zwrotu żadnych kosztów związanych z 

pracą urzędników KE czy zewnętrznych ekspertów. 
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IV. Konkluzje 
  

Strategia implementacji art. 5 dyrektywy 91/271 

 

Kluczowym zagadnieniem w świetle zarzutów sformułowanych w liście KE do 

Rządu RP są wątpliwości co do przyjętej strategii implementacji dyrektywy 

91/271/EWG.  

W ustaleniach Traktatu Akcesyjnego brakuje bowiem wyraźnego wskazania, że 

Polska zamierza wdrażać dyrektywę z wykorzystaniem strategii przewidzianej 

w art. 5 ust. 4. Nałożyły się na to mylne (z czasem usunięte) sformułowania 

ustawy – Prawo wodne (początkowe brzmienie art. 208) oraz dokumentu 

„Aktualizacja planu implementacji dla dyrektywy 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych”, przygotowanego przez Ministerstwo 

Środowiska (z datą 19 sierpnia 2005 r.).  

Po korekcie tych błędów analiza obowiązujących przepisów wskazuje 

jednoznacznie, że Polska dąży do wypełnienia wymagań dyrektywy 

91/271/EWG poprzez osiągnięcie całkowitej redukcji azotu i fosforu ze 

wszystkich oczyszczalni rzędu co najmniej 75%, a nie poprzez obostrzone ich 

usuwanie z każdej oczyszczalni obsługującej aglomeracje o RLM ponad 2 000.  

Formułowane zarzuty naruszenia warunków Traktatu Akcesyjnego  są  zasadne, 

choć ważniejsze jest – naszym zdaniem – wykazanie konsekwencji w dążeniu 

do osiągnięcia celów dyrektywy. Podstawowym obowiązkiem państwa 

członkowskiego jest bowiem zrealizowanie (osiągnięcie) celów dyrektywy a nie 

kurczowe trzymanie się nie do końca precyzyjnych ustaleń Traktatu 

Akcesyjnego. Pomiędzy sformułowaniami dyrektywy oraz ustaleniami Traktatu 

Akcesyjnego zachodzi relacja typu cel – środek. Celem jest wypełnienie 

programu dyrektywy, zaś Traktat ustala tylko drogę dojścia. Traktat Akcesyjny, 

będąc umową, wiąże oczywiście jej strony, zatem Polska wskazując, że będzie 

stosować art. 5 ust. 2, nie może tego faktu ignorować. Prawo wyboru strategii, 

płynące z dyrektywy 91/271/EWG, zostało zrealizowane wskazaniem na art. 5 

ust. 2.  Komisja może zatem podnosić argument zmiany tej strategii dojścia i 

odbierać to jako naruszenie „warunków kontraktu”. Wykorzystać wszakże 

należy anonsowaną gotowość KE do zaakceptowania stanowiska, że Polska 

realizuje jednak strategię opartą na art. 5 ust. 4 dyrektywy.  

Utrzymywać zatem trzeba, że pominięcie art. 5 ust. 4 w Traktacie Akcesyjnym 

było przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie polskie wysiłki z ostatniej 
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dekady bez wątpienia opierają się na strategii wyznaczonej w art. 5 ust. 4 

dyrektywy a przestawienie się na art. 5 ust. 2 jest niemożliwe i przede 

wszystkim niecelowe.  

Twierdzenie, że Polska może korzystać z art. 5 ust. 4, ale tylko przy założeniu, 

że wypełniła płynące zeń powinności już w dniu akcesji, jest bezużyteczne i 

przede wszystkim nielogiczne w kontekście podstawowego celu Traktatu 

Akcesyjnego. Inaczej mówiąc: gdyby Polska już w dniu akcesji wypełniła 

zobowiązania zgodnie z art. 5 ust. 4 to zarzut niezgodności z Traktatem 

Akcesyjnym w ogóle nie powinien powstać (nawet jeśli w tym Traktacie  jest 

mowa o wypełnianiu art. 5 ust. 2) - a nawet gdyby zarzut taki został 

podniesiony, to łatwo byłoby wykazać, że jest on bezzasadny, jako że 

dyskutowany przepis Traktatu Akcesyjnego dotyczy okresów przejściowych, a 

w przypadku spełnienia wymagań w dniu akcesji o okresach przejściowych w 

ogóle nie byłoby mowy. 

 

Wymagania te w dniu akcesji nie zostały jednak spełnione, w związku z czym 

powstało pytanie czy istnieją szanse, aby bronić strategii z art. 5 ust. 4 

stosowanej obecnie (tj. po akcesji).  

Należy tu wskazać, że Polska z pewnością nie ma bezspornego roszczenia o 

uznanie realizowanej strategii za prawidłową. Polska nie może żądać uznania 

problemu art. 5 ust. 2 za nieistniejący, może natomiast prosić o akceptację dla 

strategii opartej na art. 5 ust. 4.  

Formalnie rzecz biorąc najwłaściwszą formą uznania tej strategii byłby aneks do 

TA, ale w rzeczywistości to rozwiązanie należy uznać za niemożliwe do 

zrealizowania w praktyce.  

Być może KE po prostu zaakceptuje polską strategię, kierując się nadrzędnym 

celem dyrektywy, interesem UE oraz interesem Polski. Rozwiązanie problemu 

widzimy zatem nie w bezspornych tytułach prawnych, ale raczej we 

wnioskowaniach prawniczych opartych na nadrzędnych celach dyrektywy i 

uzasadnionych interesach UE i Polski. 

W części II niniejszego opracowania podano argumenty, jakich można użyć w 

rozmowach z KE.  

Rozmowy te powinny być poprzedzone przedstawieniem rzetelnej i czytelnej 

informacji na temat obecnego stanu wypełniania przez Polskę celów art. 5 

dyrektywy. 
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Deklaracja Rządu RP, w myśl której całe terytorium Polski jest obszarem 

wrażliwym, nie oznacza, że wszystkie jednolite części wód powierzchniowych 

są takimi wodami. Dowodzi jedynie, że na terenie Polski nie wyznaczono wód 

wrażliwych, zgodnie z art. 5 ust. 8 dyrektywy. Podobny problem dotknął 

Luksemburg, w przypadku którego ETS nie kwestionował równie niezbyt 

fortunnie sformułowanej deklaracji. 

 

 

Inne zagadnienia transpozycji i implementacji dyrektywy 

 

Przeprowadzone analizy dowiodły ponadto istnienie szeregu nieprawidłowości 

w transpozycji i implementacji dyrektywy 91/271/EWG. Polskie przepisy 

pomijają niektóre znaczące kwestie, takie jak: 

 

a) nieokreślenie minimalnego stopnia redukcji azotu całkowitego i fosforu 

całkowitego dla oczyszczalni o RLM poniżej 10 000 RLM, 

b) pominięcie wymogu „właściwego oczyszczania” (w rozumieniu art. 2 pkt 

9 dyrektywy) w stosunku do ścieków ze wszystkich oczyszczalni 

odprowadzających ścieki do wód słodkich i estuariów, obsługujących 

aglomeracje o RLM mniejszej niż 2000 a także w stosunku do ścieków ze 

wszystkich oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód przybrzeżnych, 

obsługujących aglomeracje o RLM mniejszej niż 10 000, 

c) zbyt wąskie ujęcie definicji aglomeracji, 

d) niewskazanie na „ten sam poziom ochrony”, odnośnie do pojedynczych 

systemów zbierania ścieków, 

e) niewskazanie na potrzebę zapewnienia drugiego stopnia oczyszczania 

ścieków komunalnych (mimo że wartości parametryczne w załącznikach 

do rozporządzeń temu wymaganiu odpowiadają), 

f) niedostrzeżenie potrzeby zapewnienia wystarczającej wydajności 

komunalnej oczyszczalni ścieków w każdych normalnych warunkach 

klimatycznych (uwzględniającej także sezonowe zmiany ładunku) a także 

wymagań załącznika I sekcja B pkt 1 dyrektywy (związanych z 

zapewnieniem dostępu do reprezentatywnych próbek dopływających 

ścieków przed zrzutem), 

g) niedostrzeżenie potrzeby okresowych przeglądów „regulacji i zezwoleń” 

dotyczących zrzutów ścieków przemysłowych do systemów zbierania, 
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h) zwolnienie z obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie. 

 

 

Ewentualne sankcje  

 

W przypadku, gdyby Komisja przyjęła ostatecznie stanowisko, że Polska 

naruszyła wymagania prawa unijnego, może ona wystąpić do ETS o 

stwierdzenie w wyroku, że naruszenie takie miało miejsce, a następnie - o 

nałożenie sankcji finansowych. 

Niewykluczone są też trudności z uzyskiwaniem środków unijnych na 

dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 
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Załącznik - Zestawienie pytań Zamawiającego odnośnie 

przekazanego projektu tekstu oraz odpowiedzi Wykonawców 
 

 

Str. 52 opracowania (rozdz. II.2) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Propozycje zmian są następujące: 

 

a) w § 4 należy dodać nowy ust. 8 o treści: „Ścieki, o jakich mowa w ust. 7, 

wprowadzane do wód na obszarze aglomeracji, wymagają oczyszczenia w takim 

samym stopniu, jak ścieki poddawane oczyszczaniu w oczyszczalni obsługującej tę 

aglomerację, z wyjątkiem wymagań ustalonych dla azotu i fosforu”. Wydaje się jasne, 

że może to być wymaganie niezwykle trudne do zrealizowania, ale też zauważyć 

trzeba, że co do zasady wszystkie nieruchomości na terenie aglomeracji powinny być 

przyłączone do kanalizacji a istniejące w Polsce przepisy są do tego obowiązku 

dyrektywy niedostosowane, co wymaga dalszych zmian (o czym dalej), 

 

- Zamawiający postawił pytanie: 

Czy takie sformułowanie, użycie zwrotu aglomeracja jest poprawne, w świetle nie używania 

w całym tym rozporządzeniu i nie odnoszenia się do aglomeracji? Pojęcie to wprowadza 

prawo wodne, a aglomeracji dot. Tylko i wyłącznie rozporządzenie o wyznaczaniu obszaru i 

granic aglomeracji. Czy z prawnego punktu widzenia nie będzie tutaj niezgodności? 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Nie będzie niezgodności, gdyż definicja legalna zawarta w ustawie wiąże również wszystkie 

akty wykonawcze do niej (zob.  M.Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, 

s. 201 i n.) 

 

 

Str. 52 opracowania (rozdz. II.3) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Ponieważ Polska realizuje obecnie strategię opartą na art. 5 ust. 4, to spełnianie wymagań 

dla określonej liczby aglomeracji oznaczać musi, że w aglomeracjach tych dokonano redukcji 

azotu całkowitego i fosforu w stopniu co najmniej 75% (licząc ładunek na „wejściu” i 

„wyjściu”). Powstaje jeszcze problem określenia pozostałych wymagań (niż dotyczące azotu 

całkowitego i fosforu całkowitego), ale o tym w dalszej części.  
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- Zamawiający postawił pytanie: 
W istocie Polska wdraża dyrektywę zgodnie z tym artykułem ale stosuje dla niego okresy przejściowe które 

zostały przyznane art. 5.2, przyjmując ze art. 5.4 jest alternatywą dla 5.2 to okresy przejściowe również stosuje 

się dla 5.4 tak więc osiągniecie 75% redukcji biogenów będzie w 2015 r. Czy to jest prawidłowa interpretacja, 

czy zgodnie z zapisem art. 5.4 w dniu podpisania TA i w każdym następnym roku redukcja biogenów nie 

powinna być min 75%? 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Tak, w tym kierunku idą nasze dalsze wywody. Na każdym etapie przejściowym powinna 

zostać osiągnięta redukcja azotu i fosforu całkowitego rzędu 75% dla określonej w TA liczby 

aglomeracji. Wynika to wprost z TA. 

 

 

Str. 53 opracowania (rozdz. II.3) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Prawdą jest, że w Traktacie Akcesyjnym nie został wyraźnie przywołany art. 5 ust. 4, który 

przewiduje możliwość spełnienia wymagań dyrektywy w zakresie oczyszczania ścieków 

komunalnych poprzez dowiedzenie, że osiągnięto minimalne zmniejszenie całkowitego 

ładunku ścieków trafiających do wszystkich oczyszczalni leżących na obszarze wrażliwym w 

stopniu co najmniej 75% w odniesieniu do fosforu ogólnego i tyle samo w odniesieniu do 

azotu ogólnego. Zdaniem KE znaczyć to może, że Polska nie powinna korzystać z tego 

rozwiązania, lecz musi realizować strategię oczyszczania opartą na art. 5 ust. 2, czyli 

zredukować poziom azotu i fosforu ogólnego w sposób określony w załączniku I (tabela 2) do 

dyrektywy w odniesieniu do każdej oczyszczalni komunalnej o RLM ponad 10000.  

 

- Zamawiający postawił pytanie: 

Zdaniem KE  w odniesieniu do każdej aglomeracji powyżej 10 000 RLM. Należy pamiętać ze 

w aglomeracji może znajdować się kilka oczyszczalni ścieków. 

 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Gdyby realizować strategię opartą na art. 5 ust. 2 to ścieki odpływające z każdej oczyszczalni 

obsługującej aglomerację o RLM ponad 10000 musiałyby  spełnić wymagania określone w 

zał. I tabela 2. 

 

 

 

Str. 53-54 opracowania (rozdz. II.3) 
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Odnośnie fragmentu: 

 

Być może dla uniknięcia takiego „biurokratycznego nieporozumienia” w załączniku do listu 

Komisji wyrażona została myśl, że zastosowanie art. 5 ust. 4 mogłoby zostać zaakceptowane, 

o ile tylko Polska dostarczy satysfakcjonujące informacje. Wśród tych informacji należy 

przede wszystkim wymienić rzetelny raport o obecnej sytuacji i aktualnym stopniu spełniania 

wymagań stawianych przez art. 5 ust. 4 dyrektywy. 

 

- Zamawiający przedstawił komentarz: 

Polska stosuje art. 5.4 do osiągnięcia do końca 2015 r. 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Tak, ale na każdym etapie przejściowym ten wymóg musi być spełniony dla aglomeracji w 

liczbie określonej w TA. 

 

 

Str. 55 opracowania (rozdz. II.3) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Wyjaśnieniem tych różnic jest właśnie realizowanie przez Polskę strategii opartej na art. 5 

ust. 4 dyrektywy. Gdyby Polska realizowała strategię opartą na art. 5 ust. 2 zarzut 

nieprawidłowej transpozycji byłby zasadny. Ponieważ jednak Polska korzysta z art. 5 ust. 4 

dyrektywy, poczynione odstępstwa (łagodzenie wymagań dla mniejszych oczyszczalni i 

obostrzanie dla największych) są przejawem i dowodem wdrażania strategii opartej na art. 5 

ust. 4. Poza tym na prawo określania minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w 

pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych wskazuje 

art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo wodne. 

 

- Zamawiający postawił pytanie: 

Bardzo proszę  o jednoznaczne stwierdzenie czy Polska może korzystać z art. 5.4 w świetle 

zapisów w TA gdzie jest mowa o art. 5.2? Polska korzysta z tego art. Ale czy może to robić? 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

To jest kluczowy problem i trudno tu o jednoznaczność. Naszym zdaniem logika osiągania  

celów dyrektywy pozwala powiedzieć TAK. Celem nadrzędnym jest bowiem osiągnięcie 

celów dyrektywy a nie spełnianie przesłanek TA.  Zachodzi tu relacja : cel – środek. 

Uważamy, że zmiana środka, która ułatwia osiągnięcie nadrzędnego celu, jest dopuszczalna. 

Wątpliwości Komisji mogą płynąć z faktu, że dokonuje się jednostronna zmiana strategii. 

Takie podejście narusza więc zaufanie stron „kontraktu”. Ponieważ jednak Komisja zdaje się 

otwierać na możliwość zaakceptowania zmian strategii, należy z tego skorzystać. Zasadne 

wydaje się przedstawienie Komisji jakiegoś, najlepiej pragmatycznego, uzasadnienia. 
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Str. 61 opracowania (rozdz. II.6) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Jest dla nas niejasne, dlaczego dla oczyszczalni obsługujących aglomeracje o RLM mniejszej 

niż 10 000, nie określono minimalnego stopnia redukcji. Dla oczyszczalni o RLM od 10 000 

do 14 999 minimalny poziom redukcji złagodzono w stosunku do minimalnego procentu 

redukcji w dyrektywie, dla oczyszczalni o RLM od 15 000 – obostrzono, natomiast dla 

oczyszczalni mniejszych w ogóle pominięto. 

 

- Zamawiający przedstawił komentarz: 

Na potrzeby szacunkowe przyjęto, że aglomeracje o RLM z przedziału 2 000 do 10 000 

usuwają w oczyszczalniach spełniających wymagania odpowiednio: 30 % ładunku w zakresie 

azotu i 40 % ładunku w zakresie fosforu ogólnego. W dokumencie dobrze by było określić w 

jaki sposób wykazać że „małe” oczyszczalnie ścieków spełniają te wymagania bądź na jakim 

poziomie je spełniają. Jakie działania na poziomie organizacyjnym i prawnym powinny 

zostać podjęte aby umożliwić precyzyjne bądź bardziej wiarygodne określenie stopnia 

redukcji związków azotu i fosforu  Czy i jaki sposób KE jest w stanie zaakceptować. 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Wydaje się, że wpisanie do tabeli rozporządzenia takich wartości, jakie podano wyżej, 

załatwiłoby sprawę. Obecnie jest bowiem luka. My nie kwestionujemy powyższych 

merytorycznych założeń a tylko wskazujemy, że w przepisach nie znajdują one 

odzwierciedlania. 

 

 

Str. 67 opracowania (rozdz. II.9) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

W liście tym pojawia się kilkakrotnie uwaga, że art. 4 dyrektywy odnosi się do aglomeracji a 

nie oczyszczalni (pkt. B akapit 3). Wydaje się to błędnym odczytaniem dyrektywy przez 

autorów listu, gdyż art. 4 ust. 3 wyraźnie (literalnie) przesądza, że ust. 1 i 2 dotyczą „zrzutów 

z oczyszczalni ścieków komunalnych”. 

 

- Zamawiający postawił pytanie: 

Bardzo proszę o przywołanie w tym miejsce jakiegoś przykładu z orzeczeń TS w podobnych 

sytuacjach, gdzie KE odnosi warunki do wielkości aglomeracji nie zaś do wielkości 

oczyszczalni? Bardzo proszę o przywołanie w tym miejsce jakiegoś przykładu z orzeczeń TS 
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w podobnych sytuacjach, gdzie KE odnosi warunki do wielkości aglomeracji nie zaś do 

wielkości oczyszczalni? 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Wskazywanie na wielkość aglomeracji pojawia się np. w wyroku w sprawie C-280/02 

przeciwko Francji, ale  w takim kontekście, że ścieki z aglomeracji ponad 10000 

wprowadzane do wód wrażliwych wymagają dalej idącego oczyszczania niż tylko drugi 

stopień. Nie nazwalibyśmy jednak tego „podobną sytuacją” z uwagi na błędne uogólnianie 

konsekwencji zwrotu pojawiającego się w wąskim kontekście. 

 

 

Str. 67 opracowania (rozdz. II.9) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Także w załączniku do listu pojawia się zarzut niewłaściwej transpozycji dyrektywy, gdyż 

zgodnie z prawem polskim wartości określone w załączniku I, tab. 1 i 2, stosowane są w 

odniesieniu do „oczyszczalni ścieków” a powinny do „zrzutów ścieków z aglomeracji”. 

Wydaje się to błędnym odczytaniem dyrektywy, gdyż nie może być innych zrzutów z 

aglomeracji niż tylko poprzez oczyszczalnie, pomijając przypadki szczególne dostrzeżone w 

dyrektywie (np. przelewy burzowe). Poza tym nagłówek zarówno w tabeli 1, jak i tabeli 2 

dyrektywy wyraźnie wskazuje (w każdej wersji językowej), że określone w niej wymagania 

dotyczą ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni.  

 

- Zamawiający przedstawił komentarz: 

Poza sytuacjami szczególnymi, np. przelewy burzowe. 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Tak 

 

 

Str. 67 opracowania (rozdz. II.9) 

 

Odnośnie fragmentu: 

 

Oczywiście, taka oczyszczalnia (względnie oczyszczalnie) zaspakaja potrzeby aglomeracji i 

poziom wymagań stawianych ściekom odpływającym z oczyszczalni zależy od jej wielkości 

oraz od typu odbiornika. Chodzi jednak, ujmując to ściśle, o ścieki odpływające z oczyszczalni 

a nie z aglomeracji. Kluczowe wymagania ujęte parametrycznie w tabeli I i II  załącznika I do 

dyrektywy dotyczą zawsze zrzutów z oczyszczalni. Twierdzenie przeciwne jest więc 

interpretacją contra legem.  
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- Zamawiający przedstawił komentarz: 

W aglomeracji może znajdować się kilka oczyszczani ścieków o różnej wielkości wówczas 

zgodnie z rozrządzeniem ściekowym różne wymagania co do poziomu oczyszczani. Np. 

aglomeracja Kraków ma 9 oczyszczalni 4 z nich ma podwyższone usuwanie biogenów a 

pozostałe ze względu na ich wielkość poniżej 15 000 RLM tylko biologiczne oczyszczanie. 

Zdaniem KE w ramach tej wielkości aglomeracji wszystkie zlokalizowane na terenie tej 

aglomeracji oczyszczalnie powinny zapewnić podwyższone usuwanie biogenów. Bardzo 

proszę o podanie przykładu z innego państwa Członkowskiego gdzie KE zgłosiła zarzut na 

podobnej podstawie 

 

Odpowiedź Wykonawców: 

Interesująca uwaga. Zarzut Komisji wydaje się co do zasady słuszny, albowiem o poziomie 

wymagań decyduje wielkość aglomeracji a nie jej część obsługiwana przez jedną z wielu 

oczyszczalni. Wynika to z wytycznych „Terminy i definicje dyr. 91/271/EWG”, wersja z 

2007 r. Z drugiej strony, gdyby przyjąć, że celem, jaki osiągamy, jest 75% redukcja azotu i 

fosforu ze wszystkich oczyszczalni, to sposób bilansowania redukcji z poszczególnych źródeł 

nie powinien być kwestionowany. Zauważyć jednak trzeba, co przewidują nasze przepisy. 

Rozporządzenie ściekowe z 2006 r. wyraźnie narzuca obostrzone usuwanie biogenów z 

oczyszczalni obsługujących największe aglomeracje a aglomeracje są niepodzielne. Tym 

samym zarzut KE jest trafny co najmniej na tle polskich przepisów. Nie znamy wyroku ETS, 

w którym ta kwestia by wypłynęła. Dla podkreślenia dopuszczalności takiego wariantu z 

wieloma oczyszczalniami, proponujemy zastąpić w tekście opinii słowo „oczyszczalnia” jego 

liczbą mnogą „oczyszczalnie”. 
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Spis aktów prawnych i wykorzystanych źródeł 
 

Akty prawne unijne 

 

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. U. 

UE z  30.3.2010, C 83/47) 

 

Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną 

Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, 

Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 

Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, 

Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, 

Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką 

Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, 

Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki 

Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 

Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, 

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii 

Europejskiej (Dz. U. WE L 236 z 23.9.2003 r.) 

 

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. U. WE L 135 z 30.5.1991) 

 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22.12.2000 ze zm.) 

 

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji (Dz. U. L 145 z 31.5.2001) 

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) 

 

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 

31.07.2006)  
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE 

L 371 z 27.12.2006, sprost. Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007)  

 

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich z dnia 

19 czerwca 1991 r. (Dz. U. L 176 z 4.7.1991 ze zm.) 

 

 

Akty prawne polskie 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (teks jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 

związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 96 poz. 959) 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 

39, poz. 251 ze zm.) 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (teks jedn. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 

239, poz. 2019 ze zm.) 

 

Rozporządzenie MB z dnia 14 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
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szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze 

zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137 poz. 922) 

 

 

Wykorzystane źródła i strony internetowe 

 

Terminy i definicje dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 

91/271/EWG, Bruksela, 16 stycznia 2007 r. 

 

curia.europa.eu 

 

www.europolitics.info/waste-water-luxembourg-taken-back-to-court-art317042-

10.html 

 

ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_260_pl.htm 

 

 

 


