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Ewelina Kosela 

Sekretariat Sieci, GDOŚ 



III Posiedzenie Plenarne Sieci 

8-9 grudnia 2011 rok 
Udział wzięło ponad 60 przedstawicieli tworzących sieć. 

 

 

Głównym celem funkcjonowania grupy jest zapewnienie wsparcia dla:  

 

- Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 

- Realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK)  

 

 

 



GR Gospodarka Wodno - Ściekowa 

- weryfikacja celów oraz harmonogramu prac GR 

 1)  Działania wspierające wdrażanie RDW 

1.1  Wspieranie działań związanych z weryfikacją projektów pod kątem zgodności z 

art.4.7 RDW – od lipca 2011 r. 

1.2  Przetłumaczenie na język polski Guidance Document No. 20. Guidance document 

on exemptions to the environmental objectives – IV kwartał 2011 r. 

1.3  Bieżąca identyfikacja problemów dotyczących wdrażania RDW. 

 

 



GR Gospodarka Wodno - Ściekowa 

- weryfikacja celów oraz harmonogramu prac GR 

  

2)  Działania wspierające realizacje KPOŚK 

2.1 Opracowanie instrukcji dla stosowania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 

lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji – lipiec 2011 r. 

2.2 Ekspertyza dotycząca transpozycji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych – sierpień 2011 r. 

2.3 Wspieranie działań związanych z IV aktualizacją KPOŚK – wrzesień 2011 r. - 

grudzień 2012 r. 

2.4 Udział w testowaniu systemu informatycznego dla KPOŚK – (SIKPOŚK)  - IV kw. 

2012 r. 

2.5 Bieżąca identyfikacja problemów we wdrażaniu KPOŚK 

 



GR Gospodarka Wodno - Ściekowa 

- cele oraz harmonogram prac GR - planowane działania  2012 - 2015 

 

1)  Działania wspierające wdrażanie RDW 

1.1  Wspieranie działań związanych z weryfikacją projektów pod kątem 

zgodności z art.4.7 RDW – od lipca 2011 r. kontynuacja 2012 r. 

1.2  Bieżąca identyfikacja problemów dotyczących wdrażania RDW – 

wsparcie dla aktualizacji planów gospodarowania wodami – 2012 - 2015. 

 

 



GR Gospodarka Wodno - Ściekowa 

- cele oraz harmonogram prac GR - planowane działania  2012 - 2015 

 

2)  Działania wspierające realizacje KPOŚK 

2.1  Wspieranie działań związanych z IV aktualizacją KPOŚK                                     

- wrzesień 2011 r. - grudzień 2012 r. 

2.2  Udział w testowaniu systemu informatycznego dla KPOŚK – 

(SIKPOŚK)        - IV kw. 2012 - 2013 

2.5 Bieżąca identyfikacja problemów we wdrażaniu KPOŚK – działanie 

ciągłe 2012 - 2015 

 

3)  Warsztaty, spotkania  

 3.1  Warsztaty dot. aspektów prawnych - 2 w 2012 r. 

 3.2  Spotkania grupy – 5 w tym przynajmniej jedno wyjazdowe  

 



 

 

 
Część spotkań o charakterze WYJAZDÓW STUDYJNYCH,  

celem poznania inwestycji i instalacji związanych z gospodarką wodno-ściekowa 

finansowanych ze środków UE.  

 

W trakcie spotkań prezentacje przygotowane przez przedstawicieli regionów 

biorących udział w pracach grupy.  

Prezentacje poświęcone głównym inwestycją istotnym z punktu widzenia danego 

regionu.  

 

 

 

 

Pierwsza prezentacja dotyczyła  

Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. 

 

 

Kolejna… 

 

 



Propozycje działań - zapotrzebowania na funkcjonowanie Sieci w latach 

2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej 

  
 

 

 

Zgłaszanie zapotrzebowania na funkcjonowanie sieci w latach 2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej     

LP. 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja  Propozycje działania   Uzasadnieniem dla Działania /Komentarz 

Szacowany 

termin 

realizacj 

działania 

Szacowany 

koszt 

1 
Anna 

Szczęch 

Urząd 

Marszałkowski 

Woj. 

Małopolskiego, 

Departament 

Środowiska, 

Rolnictwa i 

Geodezji 

Aglomeracje poniżej 2000 

RLM. (działanie 4) 

Należy opracować program dofinansowania 

wspierającego samorządy w wyposażeniu 

aglomeracji poniżej 2000 RLM w systemy sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków. 

    

2 
Anna 

Szczęch 

Urząd 

Marszałkowski 

Woj. 

Małopolskiego, 

Departament 

Środowiska, 

Rolnictwa i 

Geodezji 

Braku sprecyzowanych 

informacji odnośnie roku 

2015, w którym wszystkie 

aglomeracje powinny być 

skanalizowani. Bark 

informacji o ewentualnych 

konsekwencjach dla 

samorządów w przypadku 

nie wywiązania się z założeń 

zawartych w KPOŚK do 

końca 2015 r. (działanie 9)   

Konieczne jest wypracowanie stanowiska na rok 

2015 r. Należy sprecyzować program działań 

zarówno przez jak i po roku 2015.  

    



Propozycje działań - zapotrzebowania na funkcjonowanie Sieci w latach 

2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej 

  
 

 

 

Zgłaszanie zapotrzebowania na funkcjonowanie sieci w latach 2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej     

LP. 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja  Propozycje działania   Uzasadnieniem dla Działania /Komentarz 

Szacowany 

termin 

realizacj 

działania 

Szacowany 

koszt 

1 
Anna 

Szczęch 

Urząd 

Marszałkowski 

Woj. 

Małopolskiego, 

Departament 

Środowiska, 

Rolnictwa i 

Geodezji 

Aglomeracje poniżej 2000 

RLM.  

Należy opracować program dofinansowania 

wspierającego samorządy w wyposażeniu 

aglomeracji poniżej 2000 RLM w systemy sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków. 

    

2 
Anna 

Szczęch 

Urząd 

Marszałkowski 

Woj. 

Małopolskiego, 

Departament 

Środowiska, 

Rolnictwa i 

Geodezji 

Braku sprecyzowanych 

informacji odnośnie roku 

2015, w którym wszystkie 

aglomeracje powinny być 

skanalizowani. Bark 

informacji o ewentualnych 

konsekwencjach dla 

samorządów w przypadku 

nie wywiązania się z założeń 

zawartych w KPOŚK do 

końca 2015 r.  

Konieczne jest wypracowanie stanowiska na rok 

2015 r. Należy sprecyzować program działań 

zarówno przed jak i po roku 2015.  

    



Propozycje działań - zapotrzebowania na funkcjonowanie Sieci w latach 

2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej 

  
 

 

 

Zgłaszanie zapotrzebowania na funkcjonowanie sieci w latach 2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej     

LP. 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja  Propozycje działania   Uzasadnieniem dla Działania /Komentarz 

Szacowany 

termin 

realizacj 

działania 

Szacowany 

koszt 

3 
Anna 

Szczęch 

Urząd 

Marszałkowski 

Woj. 

Małopolskiego, 

Departament 

Środowiska, 

Rolnictwa i 

Geodezji 

  

Baza posłuży do weryfikacji aglomeracji, a także 

postępu prac w zakresie gospodarki ściekowej. 

Ponadto wykluczy rozbieżności w informacjach 

dotyczących obszarów aglomeracji podawanych 

w rozporządzeniach/uchwałach wyznaczających 

aglomerację, aktualizacji KPOŚK a także w 

corocznych sprawozdaniach. Baza powinna 

służyć interaktywnej współpracy na poziomie 

gminy, urzędy marszałkowskie, RDOŚ, RZGW 

oraz KZGW, i wszystkie instytucje powinny mieć 

dostęp do niej w celu weryfikacji danych. 

    

4 
Maria 

Przybylska 

Urząd 

Marszałkowski 

w Łodzi, 

Departament 

Rolnictwa i 

Ochrony 

Środowiska,  

szkolenia z zakresu ustawy 

Prawo wodne + akty 

wykonawcze 

wyjaśnienie trudności i wątpliwości związanych z 

wydawaniem decyzji i pozwoleń wodnoprawnych 

dot. inwestycji i zadań ujętych w KPOŚK i innych 

Programach  ochrony wód 

    

5 
Magdalena 

Domżał 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego  

organizacja seminarium 

organizacja spotkań nt. weryfikacji istniejących 

obszarów aglomeracji, ich zmiany, likwidacji 

oraz stosowania w tym zakresie procedury w 

celu wyjaśnienia istniejących wątpliwości 

    



Propozycje działań - zapotrzebowania na funkcjonowanie Sieci w latach 

2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej 

  
 

 

 

Zgłaszanie zapotrzebowania na funkcjonowanie sieci w latach 2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej     

LP. 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja  Propozycje działania   Uzasadnieniem dla Działania /Komentarz 

Szacowany 

termin 

realizacj 

działania 

Szacowany 

koszt 

6 

Jadwiga 

Nowak-

Kowalska, 

Łucja 

Czarnomska-

Kurowska 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

we Wrocławiu 

organizacja spotkania, 

seminarium, szkolenia na 

temat: ocena oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć 

hydrotechnicznych w zakresie 

osiągnięcia lub nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

zawartych w planie 

gospodarowania wodami 

dorzecza. (działanie 1 i 3). 

1) Weryfikacja dokumentów (karty informacyjnej 

przedsięwzięcia /raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko) pod kątem 

wpływu danego przedsięwzięcia 

hydrotechnicznego na osiągnięcie lub 

nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych 

w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza - przez organy wydające opinie o 

konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, uzgodnienia 

środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięcia, decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach.                                                                        

2) Źródła danych do weryfikacji zgodności 

przedsięwzięć z celami środowiskowymi 

określonymi w planach gospodarowania wodami 

na obszarach dorzeczy.                                                                      

3) Przewidywane oddziaływania na środowisko, 

w okresie realizacji i w okresie eksploatacji, 

takich urządzeń wodnych jak: obiekty energetyki 

wodnej, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki 

przeciwpowodziowe, zbiorniki małej retencji 

wodnej w leśnictwach, kanały ulgi, pogłębianie i 

poszerzanie koryt rzecznych 

    



Propozycje działań - zapotrzebowania na funkcjonowanie Sieci w latach 

2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej 

  
 

 

 

Zgłaszanie zapotrzebowania na funkcjonowanie sieci w latach 2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej     

LP

. 

Imię i 

nazwisko 
Instytucja  Propozycje działania   Uzasadnieniem dla Działania /Komentarz 

Szacowany 

termin 

realizacj 

działania 

Szacowany 

koszt 

7 
Izabella 

Stańczak  

Urząd 

Marszałkowski 

Woj. 

Mazowieckiego 

w Warszawie, 

Departament 

Strategii i 

Rozwoju 

Regionalnego 

  
Źródła danych do weryfikacji zgodności 

przedsięwzięć z Ramową Dyrektywa Wodną.  
    

8 
Justyna 

Liberek 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Poznaniu,  

Organizacja szkolenia w 

zakresie wymagań 

prawnych i technicznych dla 

lokalizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

zarówno dla gospodarstw 

domowych i rolnych , jak i 

małych firm usługowych, 

bądź produkcyjnych. 

W związku z coraz powszechniejszą zmianą granic 

aglomeracji wchodzących w skład KPOŚK, a w 

szczególności zmniejszaniu ich zasięgu, proponuje 

się często rozwiązania w postaci przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Także RDOŚ w 

przeprowadzaniu ocen oddziaływania na 

środowisko dla zakładów produkcyjnych spotyka 

się ostatnio dość często z takim rozwiązaniem dla 

zagospodarowania ścieków bytowych, ale też 

czasami  mało zanieczyszczonych ścieków 

technologicznych. Istnieje więc potrzeba uzyskania 

wiedzy na ten temat.  

    



Propozycje działań - zapotrzebowania na funkcjonowanie Sieci w latach 

2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej 

  
 

 

 

Zgłaszanie zapotrzebowania na funkcjonowanie sieci w latach 2013-2015 w ramach GR Wodno - Ściekowej     

LP

. 

Imię i 

nazwisko 
Instytucja  Propozycje działania   

Uzasadnieniem dla Działania 

/Komentarz 

Szacowany 

termin 

realizacj 

działania 

Szacowany 

koszt 

9. Maria Tosiek 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego 

organizacja seminariów i szkoleń z 

zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, np. "Prawo wodne-

realizacja i eksploatacja urządzeń 

wodnych w świetle aktualnych 

przepisów. Postęp prac i trudności 

związane z 4 AKPOSK. Tematy 

związane z z Programem 

wyposażenia aglomeracji poniżej 

2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i 

systemy kanalizacji sanitarnej. 

Tematy związane z wdrażaniem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i 

Dyrektywy Powodziowej. 

      



Dziękuję za uwagę 
 


