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ZAŁOŻENIA KPOŚK

W celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG (dyrektywy ściekowej),

w terminie do końca 2015 r., należy:

 osiągnąć w aglomeracjach wyznaczony poziom obsługi zbiorczymi  systemami  

kanalizacyjnymi,

 pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy

kanalizacyjne korzystać winna z indywidualnych systemów zapewniających ten

sam poziom ochrony środowiska,

 ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych powinny być dostarczane

taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.



Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. 91/271/EWG

art. 2 pkt 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. 3 ust. 1

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.



Ustawa Prawo wodne 

art. 43 ust. 2 pkt 1

Aglomeracja - należy przez to rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność

gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i

przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

§ 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie

sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na

obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu

zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym

wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.

art. 42 ust. 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 ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony

środowiska.



Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. „b” 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do

ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację

własnych lub wspólnych z innymi gminami stacji zlewnych, w przypadku gdy

podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub

powoduje nadmierne koszty.

art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2

Gminy prowadzą ewidencję:

 zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w 

celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej.



art. 5 ust. 1 pkt 2

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy

nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli

nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą

wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach



Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

art. 6 ust. 1 pkt 1

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości

nieczystości ciekłych, (…) są obowiązani do udokumentowania w formie umowy

korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

art. 9o ust. 1 i 2

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania

kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w

terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.



Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

art. 9o ust. 3 pkt 1-3

Sprawozdanie zawiera:

 informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,

 informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem 

stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,

 liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Do sprawozdania dołącza się wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym

sprawozdaniem zawarte zostały umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i

transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te

uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę

oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.



art. 6 ust. 6-8

Gmina jest obowiązana zorganizować (..) opróżnianie zbiorników bezodpływowych

w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów. Organ wykonawczy

gminy wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1) obowiązek uiszczania opłat za (…) opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

2) wysokość opłat,

3) terminy uiszczenia opłat oraz s

4) sposób i terminy udostępniania (…) zbiorników w celu ich opróżnienia.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

art. 10 ust 2 i 2a 

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy lub w regulaminie

podlega karze grzywny.

Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach



dotyczący gospodarki ściekowej na terenach nieobjętych systemami kanalizacyjnymi 

w okresie 2009 – I półrocze 2011 r. 

Dane GUS za 2009 r. 

Ilość wody dostarczonej sieciami wodociągowymi: 2.067,3 mln m3

Ilość ścieków odprowadzonych  do oczyszczalni systemami kanalizacji: 1.181 mln m3

czyli 57,1%

Dane GUS za 2010 r. 

Ilość wody dostarczonej sieciami wodociągowymi: 2.062 mln m3

Ilość ścieków odprowadzonych  do oczyszczalni systemami kanalizacji: 1.249 mln m3

czyli 60,6% 

Dostępu do oczyszczalni ścieków nie miało:

35,8% mieszkańców Polski w 2010 r. 

34,8% mieszkańców Polski w 2011 r.

RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

kwiecień 2012



Na obszarach nieskanalizowanych dominuje gromadzenie ścieków w zbiornikach

bezodpływowych, skąd są one okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

W 2010 r. jedynie 3,4% nieskanalizowanych nieruchomości mieszkalnych

w Polsce posiadało przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w 28 objętych nią gminach do oczyszczalni

dowożono średnio 8,4% nieczystości wytworzonych na terenach

nieskanalizowanych, natomiast o sposobie zagospodarowania pozostałych

91,6% ścieków gminy nie posiadały informacji.

RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 



NIK negatywnie ocenił skuteczność działań gmin. Wskaźnik ilości ścieków oczyszczonych do

ilości ścieków wytworzonych w skontrolowanych gminach średnio wynosił 8,4%.

Przyczyną tak niskiego wskaźnika było niepodejmowanie przez gminy działań w celu

egzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe

odpowiedniej częstotliwości ich opróżniania, w tym niekorzystanie z możliwości kontroli umów

i dowodów wywozu nieczystości ciekłych oraz wydawania decyzji o opróżnianiu zbiorników

bezodpływowych, tzw. zastępczy wywóz.

Pośrednio przyczynami niskiego wskaźnika ilości ścieków oczyszczonych do wytworzonych

było również:

 nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie obowiązkowych ewidencji pozwalających

określić ilość i rodzaj stosowanych w gminie instalacji (zbiorniki bezodpływowe

i przydomowe oczyszczalnie ścieków),

 niewykorzystywanie posiadanych ewidencji do realizacji celów przewidzianych w ustawie,

 niepodejmowanie przez gminy działań w celu egzekwowania od przedsiębiorców

rzetelnego sporządzania i przekazywania sprawozdań, obejmujących wykazy zawartych

umów i informacje o ilości zebranych nieczystości ciekłych.

RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 



Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki ściekowej skutkowało:

 odprowadzaniem do ziemi i wód w postaci nieoczyszczonej od 80,5-99,9%

ścieków wytworzonych na obszarach nieobjętych kanalizacją zbiorczą

w poszczególnych gminach,

 niepełnym wykorzystaniem przepustowości istniejących oczyszczalni ścieków,

 brakiem podstawowych danych potrzebnych do podejmowania decyzji

w sprawie rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy lub rozbudowy oczyszczalni

ścieków.

RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 



OPRACOWANIE GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

październik 2014

Ludność korzystająca 

z sieci kanalizacyjnej w 2013 r.



OPRACOWANIE GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

październik 2014

W Polsce w 2013 r. funkcjonowało 2 412 000 urządzeń do gromadzenia nieczystości

ciekłych, z czego ok. 94% stanowiły zbiorniki bezodpływowe.

Od kilku lat obserwowany jest spadek liczby zbiorników bezodpływowych, zwiększa się

natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków.

Liczba zbiorników bezodpływowych spadła z około 2 318 000 w 2012 r. do 2 257 000 w

2013 r. (tj. o 61 000, czyli zaledwie o 2,7%), podczas gdy liczba przydomowych

oczyszczalni ścieków wzrosła z około 126 000 w 2012 r. do około 155 000 w 2013 r. (tj. 29

000, czyli o 23,0%).



OPRACOWANIE GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

październik 2014

Przydomowe urządzenia 

do gromadzenia nieczystości ciekłych w 2013 r.
Większość, bo około 

83,5% przydomowych 

urządzeń do odprowa-

dzania nieczystości, 

zlokalizowanych było na 

obszarach wiejskich, 

podczas gdy pozostałe 

16,5% w miastach. 

Na obszarach wiejskich 

znajdowało się 83,0% 

ogółu zbiorników bezod-

pływowych i 91,1% ogól-

nej liczby przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

W miastach wielkości te 

wynosiły odpowiednio 

17,0% i 8,9%. 



Liczba 
mieszkańców 

(w tys.)
Przedsiębiorstwo Różnica między dostarczoną 

wodą a odebranymi ściekami
Ilość odebranych 

nieczystości ciekłych
Ilość zbiorników 

bezodpływowych
Dane ze sprawozdań 
urzędów miast i gmin

do 20

A 286 582 35 539 brak danych brak danych

B 666 997 15 819 400 264

C 554 417 24 251 brak danych brak danych

20 - 60

D 466 064 129 172 brak danych brak danych

E 176 648 16 231 brak danych brak danych

F 147 211 6 370 75 64

60 - 120

G 135 636 21 340 brak danych brak danych

H 836 333 18 732 brak danych brak danych

I 108 530 * 18 998 965 brak danych

* szacowana ilość wytworzonych nieczystości ciekłych
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95 %  ?

Przedsiębiorstwa obsługujące do 20 tys. mieszkańców



80 %  ?

Przedsiębiorstwa obsługujące od 20 do 60 tys. mieszkańców
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90 %  ?

Przedsiębiorstwa obsługujące od 60 do 120 tys. mieszkańców
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Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

art. 6a i 6b 

Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przejąć od

właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki w zakresie pozbywania

się nieczystości ciekłych

Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli

nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków.

Opłata jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej

ilości wskazanego rodzaju nieczystości ciekłych.

Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę

z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zagospodarowywania nieczystości

ciekłych.

Rada gminy określa terminy uiszczania opłaty. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym

terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



ZALETY PRZEJĘCIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ

 wprowadzenie obligatoryjnej opłaty, co spowoduje ujawnienie całego,

rzeczywistego strumienia nieczystości ciekłych,

 uzyskanie efektu ekologicznego i cywilizacyjnego,

 skłonienie części mieszkańców do włączenia się do sieci kanalizacyjnej,

 poznanie rzeczywistych potrzeb w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 dociążenie oczyszczalni ścieków, a tym samym poprawa wyników

przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i ograniczenie wzrostu cen za

ścieki,

 szansa na obniżenie jednostkowego kosztu odbioru nieczystości ciekłych lub

wyeliminowanie z rynku podmiotów nieuczciwych,

 możliwość realnej kontroli sposobu wykonywania działalności

z wykorzystaniem instrumentów cywilnoprawnych,

 możliwość zastosowania zamówień „in house” .
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