
 
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej 

w dniu 6.10.2015 r. 

1. Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG - przyjęcie i tryb aktualizacji 

Master Plan dla wdrażania dyrektywy został przyjęty przez kierownictwo resortu  
i przekazany do Komisji Europejskiej. Do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane 
ewentualne uwagi KE i nie jest planowana jego aktualizacja. 

2. Wielkość aglomeracji a obciążenie instalacji oczyszczalni wyrażone  w RLM - ustalanie 
warunków odprowadzania ścieków komunalnych w świetle zapisów rozp. MŚ  
z 18.XI.14r. (przypadek RLM aglomeracji poniżej 100.000 RLM, a obciążenie instalacji 
oczyszczalni powyżej 100.000 RLM). Prośba  o opinie prawną. 

W takim przypadku oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymogi zgodne  
z załącznikiem 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

3.  IV Aktualizacja KPOŚK 

KZGW opracował roboczy projekt AKPOSK2015 na podstawie Master Planu. W dniu 5.10 
br. podpisana została umowa z firmą ATMOTERM na opracowywanie Prognozy 
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. W związku z powyższym  
w listopadzie planowane są konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu 
AKPOSK2015 wraz z Prognozą. 

4. Kary za niewywiązanie się z postanowień dyrektywy 91/271/EWG - pytania kierowane 
do nas od przedstawicieli samorządów. 

Podstawa prawna: 

Podstawą prawną jest art. 317 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska :,,Termin 
płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej 
odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do 
ich uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn 
ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania 
ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.” Ustawa 
określa zatem graniczną datę realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-
ściekowe, zgodną ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z Traktatu akcesyjnego, na 31 
grudnia 2015 r. 

Wysokość opłat: 

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska, „W przypadku braku wymaganego 
pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500%  



w przypadku braku wymaganego pozwolenia na: 2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi”. 

5. Stan weryfikacji granic aglomeracji - czy zostały zakończone prace we wszystkich 
aglomeracjach? Czy będą jeszcze uwzględniane nowe aglomeracje w IV AKPOŚK? 

W czwartej AKPOŚK będą uwzględniane tylko aglomeracje, które zostały wyznaczone do 
końca lutego br. (założenia takie jak w Master Planie).  

Odnosząc się do kwestii weryfikacji granic aglomeracji należy dokończyć ten proces, gdyż 
tylko ok 500 aglomeracji zostało zweryfikowanych. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na aglomeracje poza priorytetowe, gdyż pomimo 
zrealizowania wszystkich inwestycji (nawet tych po 2015 r.) nie spełnią one warunków 
dyrektywy 91/271/EWG. 

6. Możliwości realizacji i finansowania zadań dot. utylizacji osadów ściekowych w ramach 
nowej perspektywy. 

Przygotowane na podstawie informacji z NFOŚiGW : 
 
OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  
Priorytet Inwestycyjny (PI) 6.II:  
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych  
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspakajania wykraczających poza 
te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.  
Działanie 2.3:  
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Cel działania 2.3:  

 Cel główny: zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych (zapewniającego podwyższone usuwanie 
biogenów);  

 Cel pośredni: wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa ściekowa).  

Typy projektów:  
Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach  
o wielkości co najmniej 10 000 RLM, a w regionach lepiej rozwiniętych (Mazowsze)  
w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM, dotyczące:  

 budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków;  

 zagospodarowania osadów ściekowych;  

 wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną w celu osiągnięcia poziomu zgodnego  
z dyrektywą ściekową;  

 uzupełniająco – działania związane z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności  
w wodę i kanalizacją deszczową - do 25% wartości projektu.  



Zasady wyboru projektów:  

 procedura konkursowa;  

 kryteria punktowe i waga punktów: https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/instytucje/komitet-monitorujacy/;  

 szczególny nacisk na osiągnięcie efektu ekologicznego.  

Główne dokumenty stanowiące podstawę wyboru projektów: KPOŚK i Master Plan dla 
wdrażania dyrektywy ściekowej, zawierający listy potrzeb inwestycyjnych w 
poszczególnych aglomeracjach. 

 
Dodatkowe merytoryczne I stopnia (wybrane kryteria):  
Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie 
oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków 
komunalnych  

 5 p. – budowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem ścieków do 
oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mająca na celu 
zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia (dotyczy 
oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów 
dotyczących jakości odprowadzanych ścieków);  

 4 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości 
oczyszczalni;  

 3 p. – modernizacja w zakresie przeróbki lub zagospodarowania osadów ściekowych;  

 2 p.– modernizacja w celu poprawy efektywności energetycznej;  

 1 p. – pozostałe rodzaje modernizacji.  

7. Czy na etapie uzgodnień przed wydaniem decyzji środowiskowych dla oczyszczalni 
ścieków czy RDOŚ powinien żądać informacji co do sposobu postępowania  
z ustabilizowanymi osadami po opuszczeniu oczyszczalni. 

Nie, wynika to z zakresu decyzji środowiskowych. Sposób postępowania  
z ustabilizowanymi osadami po opuszczeniu oczyszczalni wynika z ustawy o odpadach  
z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.). 

8. Kwestia dot. wprowadzenia zmian w przepisach legislacyjnych wydłużających okres 
odroczenia pobierania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska wynikających 
z niewywiązania się z przepisów Traktatu Akcesyjnego. 

Okres zakończenia realizacji przedsięwzięć ujętych w KPOŚK zgodnie z art. 317 ust. 1a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 
z późn. zm.) upływa dnia 31 grudnia 2015 r. Należy zaznaczyć, że przepis wprowadzający 
odroczenie terminu opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska z tytułu realizacji 
przedsięwzięć zapisanych w KPOŚK został wprowadzony ustawą z dnia 23 listopada 2002 
r., a następnie wydłużony ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. Można zatem założyć, że 
jednostki samorządu terytorialnego otrzymały odpowiednią ilość czasu na realizację 
inwestycji zapewniających zgodność z ustawodawstwem polskim i prawem europejskim. 



Jednostki samorządu terytorialnego realizując inwestycje ujęte w KPOŚK mogły wnosić o 
wsparcie finansowe ze środków Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz funduszy europejskich. Ministerstwo Środowiska w dalszym ciągu prowadzić 
będzie analizę pod katem określenia kierunków przyszłych rozwiązań prawnych mogących 
stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w kwestii rozwiązania tego 
problemu. 

W celu przeprowadzenia wnikliwej analizy problemu, marszałkowie województw zostali 
poproszeni o przesłanie do dnia 2 października 2015 r. informacji o skali problemu gmin 
zagrożonych wnoszeniem podwyższonych opłat z uwagi na niezrealizowanie inwestycji w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przewidzianym ustawą terminie. 

9. Omówić zagadnienia związane z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (głownie ścieki komunalne i z aglomeracji) 

Za szeroki zakres – proszę o pytania na następnym spotkaniu grupy. 


