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Wdrażanie dyrektywy ściekowej w Polsce

Dotychczasowe tempo wykonania inwestycji w ramach
KPOŚK nie zapewniło osiągnięcia wypełnienia przez
wszystkie aglomeracje wymogów dyrektywy 91/271/EWG.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są:

• niewłaściwe zaplanowanie wydajności oczyszczalni,

• niewłaściwe zaplanowanie długości sieci 
kanalizacyjnych, wynikające ze złego wyznaczenia 
granic aglomeracji,

• brak weryfikacji RLM aglomeracji – akty prawa 
miejscowego, które nie gwarantują zgodności RLM 
rzeczywistego z RLM w rozporządzeniu/uchwale,

• brak środków finansowych na realizację działań.



Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

W V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych z 2017 r. gminy planowały
inwestycje do końca 2021 r.

MGMiŻŚ wraz z PGW Wody Polskie przystąpiło do VI
aktualizacji KPOŚK.

Zidentyfikowane zostaną faktyczne potrzeby w zakresie
uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania
się ze zobowiązań traktatowych.

Planowane inwestycje muszą zostać zrealizowane w
perspektywie do 2027 r.

Koszty inwestycyjne opracowane zostaną na podstawie
ankiet przekazanych przez samorządy.



Mapa drogowa dla aglomeracji ubiegających się 
o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji 
obszarów i granic aglomeracji

Dokumenty są dostępne na stronie PGW WP:

http://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

W celu usprawnienia procesu opracowano:

VI aktualizacja Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych



Harmonogram prac nad
VI aktualizacją KPOŚK

lipiec – październik 2019 r. 
wyznaczanie i zmiana aglomeracji 

przegląd aglomeracji m.in. pod kątem zgodności RLM
aglomeracji z RLM w akcie prawa miejscowego,
rozporządzeniem w sprawie wyznaczania aglomeracji oraz
założeniami i warunkami VI AKPOŚK

sierpień 2019 r.
przekazanie ankiety do samorządów za pośrednictwem
RZGW oraz udostępnienie na stronie internetowej PGW
WP

październik 2019 r.
odesłanie ankiety przez samorządy do właściwych RZGW



Harmonogram prac nad
VI aktualizacją KPOŚK

listopad 2019 r. 
weryfikacja ankiet przez RZGW i stworzenie zbiorczej
tabeli uwzględniającej wszystkie ankiety z danego obszaru
RZGW, a następnie przesłanie zbiorczych tabel do KZGW

grudzień 2019 r. – luty 2020 r. 
weryfikacja i przygotowanie wstępnej bazy danych
aktualizacji KPOŚK

marzec 2020 r.
tworzenie końcowej bazy danych na potrzeby VIAKPOŚK,
przygotowanie części opisowej i zestawień zbiorczych

od kwietnia 2020 r.
dalszy proces legislacyjny
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