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Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych     

w zakresie gospodarki ściekowej w 2011 r. ujętych w AKPOŚK 2010 

 

1. kolumna (kol.) Nr 3; Należy wpisać numer identyfikacyjny aglomeracji; został on nadany 

każdej aglomeracji ujętej w KPOŚK.  

Uwaga: Aglomeracje umieszczone w załączniku 3 AKPOŚK 2010 nie wypełniają tej 

kolumny. 

 

2. kol. Nr 7; Należy wybrać z listy rozwijanej symbol regionu wodnego, do którego należy dana 

aglomeracja i tak: 

MW – Region Małej Wisły  
GW – Region Górnej Wisły 
SW –  Region Środkowej Wisły 
DW – Region Dolnej Wisły 
GO – Region Górnej Odry 
SO –  Region Środkowej Odry 
WT – Region Warty 
DO – Region Dolnej Odry i Przymorza 
Dniestr - Region wodny Dniestru; 
Czarna Orawa - Region wodny Czarnej Orawy 
Czadeczka - Region wodny Czadeczki 
Morawa - Region wodny Morawy 
Jarft - Region wodny Jarft; 
Izera - Region wodny Izery, 
Łaba i Ostrożnica - Region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), 
Metuje - Region wodny Metuje, 
Orlica - Region wodny Orlicy; 
Niemen - Region wodny Niemna; 
Łyna i Węgorapa -  Region wodny Łyny i Węgorapy; 
Świeża -  Region wodny Świeżej; 
Ücker - Region wodny Ücker. 

 

3. kol. Nr 8; Należy wybrać z listy rozwijanej symbol dorzecza, do którego należy dana 

aglomeracja i tak: Wisła, Odra, Dniestr, Dunaj, Jarft, Łaba, Niemo, Pręgoła, Świeża, Ücker 

 

4. kol. Nr 11; Należy podać wartość RLM zgodną z AKPOŚK2010.  

 

5. kol. Nr 12; Należy wybrać z listy rozwijanej numer załącznika, w którym znajduje się dana 

aglomeracja w AKPOŚK2010 ( tj.: zał. 1, 2, 3). 

 

6. kol. Nr 13; Należy wybrać z listy rozwijanej grupę RLM zgodną z AKPOŚK2010: 

0       -   grupa aglomeracji o RLM   100 000 

1       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale   15 000   <  100 000 
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2       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale   10 000    <  15 000  

3      -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale      2 000    <  10 000. 
 

7. kol. Nr 14-15; Należy podać numer aktualnego rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego 

aglomerację oraz wartość RLM aglomeracji wg tego rozporządzenia.  

 

8. kol. Nr 16; Należy wybrać z listy rozwijanej grupę RLM zgodną z rozporządzeniem(uchwałą): 

0       -   grupa aglomeracji o RLM   100 000 

1       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale   15 000   <  100 000 

2       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale   10 000    <  15 000  

3      -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale      2 000    <  10 000. 
 

9. kol. Nr 17-20; Wpisać odpowiednie wartości. 

Uwaga: Suma mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego oraz obsługiwanych 

przez tabor asenizacyjny i systemy indywidualne (kol. 18-20) nie może być większa od 

rzeczywistej liczby mieszkańców aglomeracji(kol. 17) – Należy zwrócić uwagę by wartości 

te się bilansowały.  

Pod pojęciem systemy indywidualne, należy rozumieć przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

 

10. kol. Nr 21; Należy podać liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na 

terenie aglomeracji  

11. kol. Nr 22-28; Należy podać długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji na koniec 2011 r., tak 

jak wskazują to poszczególne kolumny z uwzględnieniem podziału na dwie grupy:  

 ogółem (kanalizacja tłoczna + ciśnieniowa + podciśnieniowa + grawitacyjna),  

 natomiast w sąsiedniej kolumnie należy podać długość sieci grawitacyjnej uwzględnionej 

w kolumnie poprzedzającej. 

Poszczególne długości sieci kanalizacyjnej należy podawać, nie uwzględniając długości 

przyłączy kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 

858). 

 

12. kol. Nr 31; Należy podać metody biorąc pod uwagę § 20 rozporządzenia 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). Metody te mogą polegać na: intensywnym rozcieńczaniu, 

doborze odpowiedniego przepływu przy suchej pogodzie, ustaleniu pewnej dopuszczalnej 

liczby przelewów rocznie.  
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13. kol. Nr 34; Należy podać długość zmodernizowanej w 2011 roku sieci kanalizacyjnej 

w aglomeracji;  

Uwaga: Pod pojęciem sieci zmodernizowanej, należy rozumieć odcinki sieci istniejących, na 

których dokonano działań poprawiających ich jakość, funkcjonalność lub żywotność. 

 

14. kol. Nr 35; Należy podać liczbę mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej  w 2011 r.   

 

15. kol. Nr 36; Należy podać ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji. 

Uwaga: Wartość tę należy określić na podstawie pomiarów ilości ścieków doprowadzonych 

do oczyszczalni oraz szacunków ścieków nieczyszczonych i oczyszczanych przez 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wartość kolumny nie może być mniejsza od sumy 

kolumn 37-40.   

 

16. kol. Nr 41-42; Należy określić udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych. 

Uwaga: Wartość tą należy określić na podstawie rozliczeń z odbiorcami usług 

kanalizacyjnych. 

 

17. kol. Nr 43-44; Należy określić udział ścieków pochodzących od osób czasowo 

przebywających na terenie aglomeracji, biorąc pod uwagę liczbę łóżek noclegowych. 

Uwaga: Wartość tą należy określić na podstawie szacunku zużycia wody w obiektach 

turystycznych. 

 

18. kol. Nr 45-47;  Należy określić RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej w podziale na RLM 

mieszkańców, RLM przemysłu oraz RLM osób czasowo przebywających na terenie 

aglomeracji 

Uwaga: Wartości  należy określić na podstawie rozliczeń z odbiorcami usług kanalizacyjnych. 

W uzasadnionych przypadkach można przyjąć następujące wartości: 

- dla mieszkańców korzystających (1 mieszkaniec = 1 RLM), 

- dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (1 miejsce noclegowe = 1 RLM), 

 

19. kol. Nr 48; Należy określić % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej.   

Uwaga: Wartość ta jest ilorazem sumy RLM Mieszkańców, Przemysłu i Osób czasowo 

przebywających w aglomeracji - korzystających z sieci kanalizacyjnej przez RLM aglomeracji 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.   
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 kol. 48 = ((kol. 45 + kol. 46 + kol. 47)/ kol. 15 )*100  

 

20. kol. Nr 49; Należy wpisać numer identyfikacyjny oczyszczalni. Został on nadany każdej 

oczyszczalni uwzględnionej w działaniach inwestycyjnych z KPOŚK.  

Uwaga: Aglomeracje umieszczone w załączniku 3 AKPOŚK 2010 nie wypełniają tej 

kolumny. 

 

21. kol. Nr 50; Należy wpisać nazwę oczyszczalni obsługującej aglomerację. Jeśli na terenie 

aglomeracji występuje więcej niż jedna oczyszczalnia ujęta w AKPOŚK 2010, liczbę tych 

oczyszczalni zapisujemy w wierszu z nazwą aglomeracji, a nazwy kolejnych oczyszczalni 

należy podać w następnych wierszach. 

Przykład:  

 Nazwa 
aglomeracji 

Nazwa 
oczyszczalni 

 Kol. 4  Kol. 48 

 Ziębice 2 

  Ziębice 

  Henryków 

 

22. kol. Nr 51; Należy podać adres oczyszczalni ścieków zawierający aktualny numer telefonu 

kontaktowego. 

 

23. kol. Nr 52-55; należy wstawić nazwę odbiornika wg Atlasu hydrologicznego Polski 

 

24. kol. Nr 56; Należy podać aktualną średnią przepustowość oczyszczalni ścieków. 

 
25. kol. Nr 61; Należy podać aktualną średnią wydajność oczyszczalni ścieków. 

Uwaga: Średnia wydajność oczyszczalni wyrażona w RLM - oblicza się na podstawie 

maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem 

BZT5 dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku (§ 4 pkt 5 rozporządzenia 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). 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest podanie wartości projektowej  
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26. kol. Nr 62; Należy określić % RLM korzystających z oczyszczalni ścieków komunalnych.   

Uwaga: Wartość ta jest ilorazem RLM dostarczonych do oczyszczalni systemem 

kanalizacyjnym i taborem asenizacyjnym przez RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem.   

kol. 62 = ((RLM dostarczony systemem kanalizacyjnym + RLM dostarczony taborem 

asenizacyjnym)/ RLM aglomeracji zgodny z najnowszym rozporządzeniem )*100  

 

27. kol. Nr 65; Należy wybrać z listy rozwijanej symbol odpowiadający danemu rodzajowi 

oczyszczalni i tak: 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji 

< 15 000 RLM, 

non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla 

aglomeracji < 15 000 RLM, 

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu 

(P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM, 

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków  

w zakresie usuwania N i/lub P, 

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu 

(P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 15 000 RLM < 100 000 

RLM, 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków  

w zakresie usuwania N i/lub P. 

 

28. kol. Nr 66; Z listy rozwijanej należy wybrać informację stwierdzającą, czy oczyszczalnia 

ścieków spełnia warunki załącznika 1 do rozporządzenia 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); jeżeli oczyszczalnia spełnia wymagania tego rozporządzenia, należy wybrać 

1, jeśli nie spełnia – 0 

 

29. kol. Nr 67-76; Należy podać wartości średnich rocznych wskaźników w ściekach 

dopływających i odpływających do/z oczyszczalni. Wartości powinny być określone na 

podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków prowadzonych zgodnie z § 4 i § 5 

rozporządzenia 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). 
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30. kol. Nr 77-78; Należy podać wartości % redukcji azotu i fosforu  

Uwaga: Wartość wymagana jest dla oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów.  

 

31. kol. Nr 79;  Należy wpisać skrót (skróty) rodzaju inwestycji zrealizowanych w roku 2011, tj.: 

BN- wybudowano nową oczyszczalnię ścieków, 

M- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków,  

MO- zmodernizowano część dotyczącą gospodarki osadowej, 

R- oczyszczalnie rozbudowano ze względu na przepustowość, 

RM- dokonano rozbudowy i modernizacji. 

 

32. kol. Nr 80;  Należy wybrać z listy rozwijanej skrót rodzaju planowanej inwestycji, tj.: 

BN- budowa nowej oczyszczalni ścieków, 

M- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz 

wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków, 

MO- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz 

wymaga modernizacji gospodarki osadowej, 

R- istniejąca oczyszczania ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość, 

RM- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz  

z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów. 

L- Planuje się likwidację oczyszczalni ścieków 

 

33. kol. Nr 81; Należy wpisać termin zakończenia inwestycji zapisanej w kol. nr 80 zgodnie z 

AKPOŚK2010,  

 

34. kol. Nr 82; Należy wpisać termin zakończenia inwestycji zapisanej w kol. nr 80 jeśli jest inny 

od zapisanego w AKPOŚK2010, lub jeśli planowana inwestycja nie została ujęta                   

w AKPOŚK2010  

Uwaga: W przypadku inwestycji nieujętych w AKPOŚK2010 należy zwrócić uwagę czy nowy 

plan inwestycyjny został przedstawiony w formularzu na potrzeby 4 AKPOŚK 

 

35. kol. Nr 83; Należy opisać przyczyny opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu 

zapisanego w AKPOŚK 2010 (jeśli występują). 

 

36. kol. Nr 87-95; Wpisać odpowiednie wartości. 
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Uwaga: Ilości zagospodarowanych osadów (kol. 88-94) powinna być równa ilości osadów 

powstających na oczyszczalni (kol. 87). 

 

37. kol. Nr 96-99; Należy podać wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie 

zbiorczych systemów kanalizacyjnych. 

 

38. kol. Nr 100-104; Należy podać wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie 

oczyszczalni ścieków. 

 

39. kol. Nr 105; Należy podać łączną wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie 

zbiorczych systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych (suma kol. 96 i 

100). 

 

40. kol. Nr 106-115; Należy zwrócić uwagę, by suma ilości nakładów poniesionych (kol. 105) 

równała się sumie źródeł pochodzenia tych nakładów  (kol. 106-115). 

 

41. kol. Nr 113; Należy wpisać skrót funduszu wybranego z podanych poniżej: 

 

 

 

 

Jeżeli inwestycja była finansowana z kilku funduszy, wówczas w kolumnie Nr 113 należy 

podać obok nazwy funduszu, kwotę na jaką zostało udzielone wsparcie finansowe. W kol.  Nr 

112 należy wpisać sumę całkowitego wsparcia udzielonego przez wszystkie fundusze.  

Przykład:  

fundusze zagraniczne 

kwota nazwa funduszu 

kol. Nr 112 kol. Nr 113 

3 230 FS – 2 500 
ISPA – 730   

 

kol. Nr 113 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

RPO – Regionalny Program Operacyjny 

FS – Fundusz Spójności 

ISPA – Fundusz ISPA 

NMF – Norweski Mechanizm Finansowy 

MFEOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Phare – Fundusz Phare 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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42. kol. Nr 125; Można podać dodatkowe informacje dotyczące aglomeracji i realizowanych na 

ich terenie inwestycji. 

 

 

Uwagi ogólne: 

Dokument AKPOŚK 2010 znajduje się pod adresem:   

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 

 

1. Aglomeracje w danym województwie ujęte w AKPOŚK 2010 z załącznika 1 i 2 należy 

uszeregować rosnąco zgodnie z Id_aglomeracji.  Aglomeracje z załącznika 3 umieścić po 

aglomeracjach z załącznika 1 i 2 szeregując je rosnąco wg wielkości RLM. 

2. Należy zsumować wartości liczbowe w poszczególnych kolumnach.  

3. Proszę zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzanie danych.  

W niektórych kolumnach wprowadzono ograniczenia wartości liczbowych, bądź 

wpisanie informacji jest możliwe tylko z rozwijanej listy w danej komórce.  

Działanie to zostało wprowadzone w celu uniknięcia ewentualnych błędów  

w momencie uzupełniania tabeli (prawidłowe wstawianie wartości liczbowych  

w wymaganych jednostkach), zachowanie prawidłowego formatowania tabeli  

np.: nie stosowania kropek tam, gdzie powinny być przecinki, nie wpisywania 

wartości tekstowych tam, gdzie powinny być wartości liczbowe).  

4. Uwaga! W przypadku kopiowania (zamiast ręcznego przepisywania) danych z innych 

dokumentów istnieje niebezpieczeństwo przeformatowania komórki formularza 

sprawozdawczego (a nawet zmiany jej wartości). 

5. Jeżeli aglomeracja weszła w skład innej aglomeracji, w kol. 15 wpisujemy nazwę tej 

aglomeracji. Natomiast wszystkie informacje o tej aglomeracji muszą być ujęte w wierszu 

dotyczącym aglomeracji, w skład której weszła.   

Jeżeli aglomeracja nie przekazała danych sprawozdawczych należy wymienić ją 

imiennie pod tabelą.  

 

Pod tabelą wypełnioną zgodnie z niniejszą instrukcją niezbędnym jest podanie następujących 

informacji: 

Imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w urzędzie marszałkowskim 

 

6. Uwaga wypełnioną tabelę należy zapisać w arkuszu kompatybilnym ze standardem EXCEL 

2003 (rozszerzenie .xls) 


