
Bieżące działania w ramach aktualizacji KPOŚK 

Joanna Anczarska – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 



Aktualizacja KPOŚK 
 
  Termin rozpoczęcia: sierpieo 2011 r. 
  Przesłanie uzupełnionych ankiet aktualizacyjnych do KZGW:   
     31.10.2011r oraz 10.11.2011 r. 
  Wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy na opracowanie 
     AKPOŚK: listopad – grudzieo 2011 r. 
  Realizacja AKPOŚK przez Wykonawcę: grudzieo 2011 r.– maj 2012 r. 
  Opracowanie Prognozy Oddziaływania na środowisko dla AKPOŚK 
  Legislacja dokumentu 

  
Planowany termin zatwierdzenia AKPOŚK przez Radę Ministrów:  

I kwartał 2013 r. 
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Aktualizacja ma na celu weryfikację KPOŚK pod kątem osiągnięcia  
celów dyrektywy w 2015 r.: 
 

  Weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących gospodarki 
    ściekowej, zwłaszcza w odniesieniu do kanalizacji,  
 

  Analiza i weryfikacja obszaru i granic aglomeracji pod względem:  
    - realizowanych inwestycji 
    - osiągnięcia przez oczyszczalnie ścieków wymaganych standardów 
    oczyszczania ścieków 
    - przystosowania oczyszczalni ścieków do usuwania 100 % ładunku  
    zanieczyszczeo powstających w aglomeracji 
    - osiągnięcia wymaganego stopnia wyposażenia aglomeracji  
    w sieci kanalizacyjne  
 

 
Strona | 03 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU 



Aglomeracjom, które nie przekazały ankiety lub nie uzupełniły jej 

prawidłowo zostaną przepisane plany inwestycyjne z AKPOŚK 2010. 

Brak przekazania ankiety nie jest równoznaczny  

z wykreśleniem z Programu. 

 

Do kooca stycznia 2012 r. należy przekazad do KZGW kopie 

wszystkich uchwał, które potwierdzą zmianę granic aglomeracji  

i wielkości RLM.  
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Liczba aglomeracji, które są w trakcie zmiany granic aglomeracji: 
 

Województwo  –   liczba aglomeracji 

Dolnośląskie  – 12 

Kujawsko – Pomorskie - 79 

Lubelskie - 3 
Lubuskie - 1 
Łódzkie – 50 
Małopolskie - 59 
Mazowieckie - 46 
Opolskie – 24 (w tym 1 już zmieniona) 
Podlaskie - brak 
Podkarpackie - 3 
Pomorskie - 34 
Śląskie - 58 
Świętokrzyskie - ? 
Warmiosko – Mazurskie - 30 
Wielkopolskie - 6 
Zachodniopomorskie  - 6 
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Cały obszar Polski  uznany jest za „obszar wrażliwy”, tj. wymagający ograniczenia 
 zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeo biodegradowalnych do wód.  
 

Art. 5.2 dyrektywy 
 
Paostwa 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.  
 

Art. 5.4 dyrektywy 
 
Alternatywnie wymagania wobec poszczególnych oczyszczalni określone w ust. 2 i 3 
 mogą niemied zastosowania do obszarów wrażliwych w przypadkach gdy można 
 wykazad, 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. 
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Wdrażanie art. 5.4 dyrektywy 91/271/EWG w Polsce 
 

 Rozpatrywano dwa warianty:  

      - zapewnienia oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów  
w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM, 

      - zapewnienie 75% redukcji azotu i fosforu w stosunku do ładunku dopływającego do 
oczyszczalni, 

 Rząd przyjął przewidzianą w dyrektywie alternatywę zgodnie z art. 5.4., która ze 
względów ekonomicznych i technicznych jest korzystniejsza dla Polski, 

 Osiągnięcie minimum 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego zostanie zrealizowane, 
jeżeli: 

      - w grupie oczyszczalni ścieków o wielkości 2 000 – 15 000 RLM stosowane będzie 
konwencjonalne biologiczne oczyszczanie ścieków, 

      - w grupie oczyszczalni o wielkości powyżej 15 000 RLM stosowane będzie pogłębione 
usuwanie azotu i fosforu ogólnego. 
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Założenia KPOŚK w kontekście powyższych artykułów dyrektywy: 
 

  Opracowany w oparciu o art. 5.4. dyrektywy, tj. wszystkie aglomeracje 
powyżej 15 000 RLM w terminie do kooca 2015 r. powinny byd 
wyposażone w oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów, 
 

  Wymagania jakie nakłada dyrektywa dla ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych z oczyszczalni ścieków, przetransponowane do 
rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnid przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi…, dotyczą oczyszczalni  
ścieków nie zaś aglomeracji.  
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Art. 5.2  

 Podwyższone usuwanie biogenów w aglomeracjach powyżej  
10 000 RLM, 

 Zapis Traktatu Akcesyjnego uwzględnia art. 5.2 z okresami przejściowymi 
sięgającymi 2015 r. 

Art. 5.4  

 Podwyższone usuwanie biogenów w oczyszczalniach ścieków powyżej  
15 000 RLM, 

 Brak zapisu w Traktacie Akcesyjnym, 

 Przyjęto, że okresy przejściowe dotyczą również art. 5.4, będącego 
alternatywą art. 5.2. 

Strona | 09 



DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU 
 

Prowadzone działania: 

 Opracowanie Ekspertyzy na temat sprawdzenia prawidłowej 
transpozycji dyrektywy 91/271/EWG do prawodawstwa polskiego,  
w przypadku ewentualnych błędów w transpozycji wskazad w jakich 
dokumentach i jakim zakresie należy dokonad poprawek 

 Przedstawienie sytuacji kierownictwu resortu oraz zaciągnięcia opinii 
innych resortów, celem przedstawienia sprawy Radzie Ministrów oraz 
podjęcia decyzji co do niezbędnych działao jakie należy podjąd, aby 
sytuacja ta nie spowodowała negatywnego wpływu na finansowanie 
inwestycji infrastruktury sanitacji ze środków unijnych 

 Prowadzone na bieżąco rozmowy z KE  (Przedstawienie aktualnej 
informacji dotyczących aglomeracji do KE) 
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Osady ściekowe 

Realizacja inwestycji ujętych w Programie zwiększy problem 
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków. Masa tych osadów wzrośnie bowiem ok. 1,5-krotnie do 662 tys. 
ton suchej masy/rok w 2015 r.  
Od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywad nowe kryteria dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne.  
Kryteria te zasadniczo nie dopuszczają do składowania nieprzetworzonych 
osadów ściekowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 
czerwca 2007 r., zmieniające rozporządzenie  
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do 
składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 121, poz. 

832)  
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Osady ściekowe 

 
Aby uzyskad wymagany efekt ekologiczny gospodarki osadowej na 
oczyszczalni, przyjęto zrealizowanie ciągów przeróbki osadów 
ściekowych dla wszystkich osadów powstających w oczyszczalni 
ścieków, umożliwiających odprowadzenie osadów lub produktów ich 
przetworzenia do środowiska. 

 
Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powinno byd 
zgodne z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010. 
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