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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

 Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 

powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych.

 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.

 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 co systemy kanalizacji zbiorczej poziom 

ochrony środowiska.



OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Jeżeli oczyszczanie ścieków bytowych lub ścieków komunalnych z 

aglomeracji odbywa się w oczyszczalni ścieków przemysłowych, to te 

ścieki, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny przekraczać 

najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo 

powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji 

zanieczyszczających określone dla równoważnej liczby mieszkańców 

aglomeracji oraz nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych 

wartości wskaźników substancji zanieczyszczających dla ścieków 

przemysłowych.



WYZNACZANIE AGLOMERACJI

 Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa 

miejscowego, rada gminy.

 Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub 

więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada 

gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu 

wyznaczenia aglomeracji zainteresowane gminy zawierają 

porozumienie.

 Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem 

wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej 

jedną formą ochrony przyrody lub obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty znajdujących się na liście Natura 2000 – z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 



PRZEGLĄD AGLOMERACJI

 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu 

obszarów i granic aglomeracji z uwzględnieniem kryterium ich 

utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby 

mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy 

o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.



KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA 

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

 Zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć 

w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (wraz 

z zakresem rzeczowo-finansowym i terminami zakończenia). 

 Sporządza i aktualizuje minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.

 Aktualizacji KPOŚK dokonuje się co najmniej raz na 4 lata.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KPOŚK

 31 GRUDNIA – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
zamieszcza na stronie BIP wzór sprawozdania wraz z informacjami o 
sposobie przekazania tego sprawozdania.

 31 STYCZNIA – gminy przedkładają Wodom Polskim sprawozdania z 
realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za 
rok ubiegły.

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonuje analizy 
sprawozdań oraz przekazują gminie informację o wynikach tej analizy.

 Państwowe Gospodarstwo Wodne wzywa gminę do przekazania 
uzupełnionego sprawozdania (14 dni).

 31 KWIETNIA - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedkłada 
sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

 CO 2 LATA - minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada 
sprawozdanie Radzie Ministrów.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


