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Wnioski z Posiedzenia Plenarnego Sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”. Plany działań na 2017 rok
W dniu 5 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się
VIII Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów
środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla
Rozwoju”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek tworzących sieć: Ministerstwa
Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, a także inni zaproszeni goście.
Spotkanie otworzyli Pan Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Dworzak, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiedzenie poprowadzi-

ła Pani Patrycja Stawiarz, Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych.
Podczas spotkania został przedstawiony obecny etap
realizacji projektu oraz propozycje zmian w Regulaminie. Dotychczasowy Regulamin funkcjonowania
sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” – uzgodniony został na posiedzeniu
17.12.2010 r.
Innym ważnym punktem posiedzenia plenarnego była
prezentacja propozycji utworzenia Grupy Roboczej ds.
Szkód w Środowisku w ramach Sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju”, przedstawiona przez Panią Karolinę Motykę z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
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Środowiska we Wrocławiu. Propozycja utworzenia nowej Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku będzie
przedstawiona do konsultacji w trybie obiegowym.
W trakcie posiedzenia plenarnego przedstawiciele poszczególnych Grup Roboczych, funkcjonujących w ramach sieci, zaprezentowali swoje osiągnięcia i efekty
prac, które udało się zrealizować w roku 2016, a także przedstawili wstępne plany działań na kolejny rok.
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• termiczne przekształcanie odpadów (m.in. technologie zgazowania i pirolizy);
• rozwiązania techniczne, zgodne z rozporządzeniem w sprawie składowisk odpadów.
2. Zaplanowanie i organizacja wizyty studyjnej w Zakładach przetwarzania odpadów na terenie kraju.
3. Zaplanowanie i organizacja wizyty studyjnej pokazującej systemy gospodarki odpadami w innych krajach.
► Plany działań Grupy Roboczej
ds. Pozwoleń Zintegrowanych na 2017 rok:
1. Kontynuowanie prac nad przygotowaniem ekspertyzy dotyczącej wskazania procedury ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

Plany działań Grup Roboczych na 2017 rok.
► Plany działań Grupy Roboczej
ds. Gospodarki Odpadami na 2017 rok:
1. Organizacja spotkań o tematyce:
• zapobieganie powstawaniu odpadów i dążenia do
gospodarki o obiegu zamkniętym;
• rozszerzona
odpowiedzialność
producentów,
w szczególności wprowadzających opakowania (rozwiązania stosowane w innych krajach UE, w tym finansowania systemów zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych);

2. Zorganizowanie spotkania poświęconego omówieniu nowych przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).
3. Zorganizowanie spotkania dot. intensywnego chowu i hodowli drobiu oraz świń, w odniesieniu do wymogów konkluzji BAT dla tej branży (jeśli dokument zostanie opublikowany).
4. Zorganizowanie krajowej wizyty studyjnej w dużym
obiekcie spalania paliw (elektrociepłowni) oraz w spalarni odpadów należącej do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura w Bydgoszczy.
5. Zorganizowanie zagranicznej wizyty studyjnej
w Szwecji w celu zapoznania się z prawodawstwem
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szwedzkim w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji przepisów Dyrektywy IED, wymiany doświadczeń w zakresie postępowań udzielających pozwolenia zintegrowanego, odnośnie przygotowywania raportów początkowych, remediacji/rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
6. Zorganizowanie spotkania dot. lotnych związków
organicznych i ustalania emisji dopuszczalnej w pozwoleniach, kontroli i sporządzania bilansu.
7. Zorganizowanie spotkania nt. sprawozdań/raportów bazowych, w tym raportów końcowych z uwagi na
zakończenie działalności instalacji.
8. Zorganizowanie spotkania dot. technologii przetwarzania odpadów komunalnych w świetle obowiązujących przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej oraz
planów Ministerstwa Środowiska i ustalania warunków
w pozwoleniach zintegrowanych w obecnej sytuacji
prawnej.

► Plany działań Grupy Roboczej
ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej na 2017 rok:
1. Organizacja spotkań o tematyce:
• sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2016 r.;
• projekt V AKPOŚK oraz Master Plan;
• gospodarka osadami ściekowymi w Polsce (informacje z poszczególnych województw oraz dyskusja
z ekspertem);
• ustawa Prawo wodne i wynikające z niej zmiany.
2. Działania w ramach podgrupy ds. opracowania wytycznych w zakresie oceny wpływu inwestycji na stan
wód.
3. Tematyczne wizyty studyjne, połączone ze zwiedzaniem przykładowych instalacji.
► Plany działań Grupy Roboczej
ds. Hałasu na 2017 rok:
1. Praca nad zmianami przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem – I połowa
2017r.

2. Organizacja wyjazdu studyjnego (I połowa roku
2017) na teren Śląska. Temat spotkania: Hałas w oddziaływaniach skumulowanych – teoria i praktyka.
3. Warsztaty o tematyce:
• skumulowane oddziaływania akustyczne różnych
inwestycji, oddziaływania - rozwiązania z uwzględnieniem ewentualnych zmian załącznika nr III do Dyrektywy 2002/49/WE, odnośnie metod oceny oddziaływania hałasu na zdrowie publiczne;
• obszary ograniczonego użytkowania: braki w zakresie prawa, problemy praktyczne, procedura tworzenia obszarów, (OOU): dla tras komunikacyjnych - studia przypadków prawidłowego podejścia, konsekwencje dla zarządcy trasy komunikacyjnej, jak i dla właścicieli terenów objętych obszarem;
• analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne (metody, wyniki, interpretacja).
4. Ochrona przed hałasem a planowanie przestrzenne – warsztaty doskonalące możliwości ograniczania hałasu metodami planistycznymi – podsumowanie
i uporządkowanie wiedzy w tym zakresie – prawdopodobnie w dalszej perspektywie czasowej.
5. Problemy oceny hałasu lotniczego – warsztaty doskonalące w zakresie podejścia do hałasu lotniczego w raportach oddziaływania na środowisko i programach ochrony środowiska przed hałasem oraz sposoby ograniczania hałasu lotniczego (przegląd rozwiązań stosowanych w różnych portach lotniczych).
6. W zakresie hałasu lotniczego dokonana zostanie
próba zorganizowania warsztatów dotyczących pomiarów i oceny hałasu lotniczego.
7. Projektowanie obszarów cichych – warsztaty metodyczne Podsumowanie praktycznej wiedzy w zakresie
tworzenia obszarów cichych i możliwości wykorzystania ich w działaniach organów ochrony środowiska.
8. Szkolenia i warsztaty dot. propagacji hałasu przez
przegrody budowlane, wpływu wentylacji mechanicznej (zwłaszcza przemysłowej) na stan akustyczny środowiska.
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9. Kontynuacja prac nad zadaniami z roku ubiegłego.
► Plany działań Grupy Roboczej ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko na 2017 rok:
1. Ocena dokumentacji środowiskowej dla projektów
dofinansowywanych z regionalnych programów operacyjnych – wypracowanie zasad postępowania przez instytucje zarządzające.
2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy „chów i hodowla zwierząt” (kontynuacja
prac) – zaproszenie przedstawicieli poszczególnych
instytucji w celu dalszego zgłębienia tematyki (opracowanie Poradnika/Wytycznych dla inwestorów, rekomendowanego w ooś.
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4. Komunikacja efektów realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców”, tzw. projekt MPA.
5. Promocja poradnika „Podręcznik adaptacji dla
miast”, dokumentu zawierającego wytyczne i opis etapów dla przygotowania Miejskich Planów Adaptacji.
6. Promocja „Poradnika przygotowania inwestycji
z uwzględnieniem zmian klimatu”.

3. Kontynuacja prac związanych z kwestiami klimatu,
a także pogłębianie współpracy i dalsza wymiana doświadczeń w zakresie uwzględnienia zagadnień klimatycznych w SOOŚ/OOŚ.
4. Bieżące problemy w ooś – identyfikacja potrzeb
i spraw wymagających stanowiska Grupy ds. OOŚ.
► Plany działań Grupy Roboczej
ds. Adaptacji do Zmian Klimatu na 2017 rok:
1. W 2017 r. w ramach spotkań Grupy Roboczej poruszana będzie następująca tematyka:
• analiza RPO województw pod kątem kwestii związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz wodami
opadowymi;
• wymiana doświadczeń poszczególnych województw w zakresie świadomości nt. adaptacji do zmian
klimatu i uwzględnienia ich w dokumentach strategicznych;
• miejskie plany adaptacji do zmian klimatu;
• inwestycje mająca charakter adaptacyjny.
2. Zaplanowanie i organizacja krajowej wizyty studyjnej podczas której zrealizowane zostaną założenia
określone podczas pierwszego spotkania Grupy Roboczej w 2017 r.:
• analiza i przegląd RPO poszczególnych województw pod kątem uwzględnienia kwestii adaptacyjnych;
• wypracowanie rozwiązań umożliwiających skuteczne działania w kierunku włączenia lub rozwinięcia
kwestii adaptacyjnych w RPO;
• informacja nt. zrealizowanych, realizowanych i planowanych działań Ministerstwa Środowiska w obszarze adaptacji do zmian klimatu.
3. Planowanie i organizacja zagranicznej wizyty studyjnej na Gibraltar – „Działania związane z wdrażaniem adaptacji do zmian klimatu w praktyce”.

► Plany działań Grupy Roboczej
ds. Ochrony Powietrza i Energetyki na 2017 rok:
1. W 2017 r. w ramach spotkań Grupy Roboczej poruszana będzie następująca tematyka:
• działania związane z wdrażaniem KPOP;
• ustawa antysmogowa i jej praktyczne aspekty (Kraków+ woj. Śląskie);
• sesje wyjazdowe Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki do następnych województw;
• wymiana doświadczeń poszczególnych województw w zakresie funkcjonowania programów ochrony powietrza, w zakresie m.in. nakładania obowiązków, możliwości ich egzekucji i pojawiającego się
orzecznictwa administracyjnego;
• poradnik dla organów administracji publicznej
na temat: „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie” cz. II.
pt. „Następstwa i konsekwencje prawne podjętych
uchwał sejmików województw w sprawie Programów
Ochrony Powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych”.
2. Dalsze prace nad „The Clean Air Policy Package”
(implementacja dyrektywy MCP i NEC).
3. Promocja Poradnika „Jak palić w piecach domowych, dbając o swoje zdrowie i środowisko”.
4. Prace nad rozwiązaniem problemu uciążliwości zapachowej (ustawa).
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5. Wizyta studyjna do Rumunii - problematyka wdrażania programów ochrony powietrza (szczególnie na
poziomie lokalnym) i monitorowania jakości powietrza,
a także kwestii odnawialnych źródeł energii.

7. Przygotowanie II części Poradnika pt. „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza
w województwie”.

6. Wizyta studyjna do Francji - doświadczenia w rozwiązywaniu problematyki odorowej.

8. Opracowanie nt. „Istota i znaczenie kosztów realizacji programów ochrony powietrza dla zarządzania
jakością powietrza w województwie, powiecie, gminie
i na poziomie krajowych ”.

Nowy Regulamin funkcjonowania krajowej sieci organów
środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami
unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Z dniem 16 marca 2017 r. wszedł w życie nowy Regulamin funkcjonowania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” uwzględniający zmiany przedstawione podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Sieci, które odbyło się w grudniu
2016 r. Dotychczasowy Regulamin funkcjonował bez
zmian od 17.12.2010 r. Propozycje zmian w Regulaminie wynikały m.in. z:
- potrzeby aktualizacji zapisów;
- zwiększenia elastyczności funkcjonowania Sieci poszerzenia możliwości podejmowania decyzji w trybie obiegowym po posiedzeniu plenarnym;
- określenie nowych zasad co do obowiązków sprawozdawczych.
Zgodnie z §7 ust. 4 Regulaminu, pod koniec stycznia 2017 roku propozycje zmian do Regulaminu zostały przesłane, do uzgodnienia w trybie obiegowym,
wszystkim instytucjom wchodzącym w skład Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W wyniku
tego nowy Regulamin funkcjonowania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi został przyjęty i zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dniem 16 marca 2017 r.
Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sieci http://sdr.gdos.gov.pl.
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Wizyta studyjna Grupy Roboczej
ds. Ochrony Powietrza i Energetyki w Krakowie
Jak zadbać o krakowskie powietrze?
Tematyce ochrony powietrza w Krakowie oraz współdziałania poszczególnych instytucji w realizacji programów ochronnych poświęcona była wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, która odbyła się w dniach 24 - 26 sierpnia 2016 r.
w Krakowie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnymi danymi na temat stanu powietrza w Krakowie
oraz działaniami proekologicznymi mającymi na celu
poprawę stanu powietrza, realizowanymi przez Urząd
Miasta Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego oraz EDF Polska S.A.

znaczący. Samorząd lokalny we współpracy z instytucjami, firmami oraz organizacjami pozarządowymi stara się aktywnie przeciwdziałać temu problemowi, realizując działania proekologiczne.

Stan powietrza w Polsce
Od wielu lat w Polsce utrzymuje się nieodpowiedni stan jakości powietrza (wg oceny za 2014r. przekroczenia norm jakości powietrza ze względu na pył
PM10 stwierdzono w 42 spośród wszystkich 46 stref
w kraju). Jednocześnie podobna sytuacja w zakresie
nieodpowiedniej jakości powietrza występuje poza tym
w 15 państwach członkowskich. W związku z powyższym Komisja Europejska mając na uwadze stan zdrowia obywateli Europy podjęła działania mające na celu
przyspieszenie procesu poprawy stanu jakości powietrza w państwach członkowskich, kierując sprawy
do Trybunału Sprawiedliwości. Dotrzymanie norm jakości powietrza ze względu na pył PM10 (norma średnio dobowa 50µg/m3, norma średnioroczna 40 µg/
m3), zgodnie z przepisami prawnymi Unii Europejskiej
powinno nastąpić do końca 2005 r. W ostatnich latach
(2010-2013) stan jakości powietrza ulegał stopniowej,
ale systematycznej poprawie, a ilość stref z niedotrzymywaniem normy dla pyłu PM10 zmniejszała się
z roku na rok. Niestety ostatni raport wynikający z oceny jakości powietrza, w strefach, w Polsce za rok 2014
przesłany do KE w dniu 30.09.2015r. wykazał, że w 42
spośród wszystkich 46 stref w kraju przekroczona jest
wartość dopuszczalna dla pyłu PM10, co oznacza pogorszenie sytuacji w stosunku do roku 2013 (36 stref
z przekroczeniami). Biorąc powyższe pod uwagę KE
podjęła w dniu 9 grudnia 2015 r. decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niedotrzymywanie standardów jakości powietrza.
Ten temat był szczegółowo omawiany na oddzielnym
spotkaniu Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza
i Energetyki w lutym 2016 roku.
W Krakowie jak i całym województwie małopolskim
problem przekroczenia norm jakości powietrza jest

Działania proekologiczne elektrociepłowni
Jedną z instytucji, którą wizytowała Grupa Robocza, była elektrociepłownia EDF Polska S.A. Oddział
w Krakowie, która ma dominującą pozycję w krakowskim rynku ciepła (73%). Uczestnicy spotkania mogli
zapoznać się z trzema głównymi inwestycjami tej firmy: instalacją mokrego odsiarczania spalin, instalacją
odazotowania spalin, nowymi kotłami olejowymi. Celem tych inwestycji jest ochrona środowiska w mieście
oraz ograniczenie emisji do środowiska, w tym dosto-
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sowanie ich poziomu do obecnych norm środowiskowych. Planowane efekty działań proekologicznych to:
ponad 5-krotnie ograniczona emisja dwutlenku siarki,
ponad 5-krotnie ograniczona emisja pyłu, 3-krotna redukcja tlenków azotu.
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wany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Wsparcie to trwa od 1995 roku,
natomiast Program Ograniczania Niskiej Emisji dla
Miasta Krakowa funkcjonuje od 2014 r. Opisano zadania objęte wsparciem oraz zasady dofinansowywania instalacji. Zaznaczono, że duży udział w programie
oraz swoje wsparcie oferują organizacje pozarządowe. Rezultaty jakie przyniósł program wymiany urządzeń grzewczych w latach 1995 – 2015 to: blisko 24
000 zlikwidowanych pieców, ponad 2 600 zlikwidowanych kotłowni, ponad 800 zainstalowanych odnawialnych źródeł energii. Innym rodzajem wsparcia jest program osłonowy, ukierunkowany na pomoc w pokrywaniu zwiększonych kosztów grzewczych lokalu, realizowany przez MOPS Kraków.
Program ochrony powietrza
województwa małopolskiego

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie realizacji Umowy o Zrównoważonym Rozwoju Miasta
Kraków. Polityka zrównoważonego rozwoju realizowana jest m.in. w oparciu o Umowę, a ustalenia podejmowane są na komitetach sterujących (min. 2 w roku). Zostały przedstawione przykładowe działania realizowane przez komitet sterujący w ramach 3 bloków (środowisko, społeczeństwo, biznes) takie jak:
- analiza zrównoważonego rozwoju Krakowa i krakowskiej elektrociepłowni;
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE);
- rozwój rynku ciepła;
- program ciepła woda użytkowa;
- efektywność energetyczna;
- wspieranie lokalnych społeczności.
Działania proekologiczne Miasta Kraków
Projekt „Wsparcie finansowania Miasta Krakowa
do wymiany urządzeń grzewczych” został zaprezento-

Podczas drugiego dnia wizyty studyjnej Grupa Robocza mogła zapoznać się z doświadczeniami woj. małopolskiego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza
(obejmującego aglomerację krakowską, miasto Tarnów oraz strefę małopolską).
Przedstawiony został projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z programem
ochrony powietrza w Gminie Wadowice oraz wpływem
motoryzacji na jakość powietrza. Urząd Miasta Kraków
realizuje działania zmierzające do ograniczenia emisji komunikacyjnej, tj.: „uspokojenie” ruchu w centrum
miasta, wprowadzenie strefy płatnego parkowania,
strefy Tempo 30, ścieżek rowerowych, udostepnienie
usługi roweru miejskiego, parkingów P&R, stworzenie
zielonych torowisk, zakup autobusów ekologicznych,
rozwój sieci tramwajowej, szybkiej kolei aglomeracyjnej, oraz usługi typu car sharing.
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Wyjazd studyjny Grupy Roboczej
ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej do Francji
Francuskie doświadczenia
w gospodarce wodno-ściekowej
W dniach 3-7 października 2016 roku członkowie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej uczestniczyli w wizycie studyjnej we Francji, której celem było
pozyskanie wiedzy z zakresu opracowania, a następnie wdrażania planów gospodarowania wodami we
Francji, sposobami przełożenia aktualizowanych zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej na konkretne działania oraz wypełniania kolejnych zaleceń Dyrektywy
Ściekowej.
Członkowie Grupy Roboczej mieli okazję wziąć udział
w spotkaniach w Ministerstwie Środowiska, Energii i Mórz, Agencji Wodnej Artois-Picardie, Zakładzie
uzdatniania wody Eau de Paris, Zakładzie oczyszczania wody Joinville-Le-Pont, Zakładzie oczyszczania
wody Seine Aval. Spotkania te dotyczyły trzech głównych zagadnień: planów gospodarowania wodami, Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Ściekowej.
Realizacja przez Francję dyrektywy ściekowej
Organami w zarządzaniu gospodarką wodną są agencje dorzeczy (6 agencji), w których funkcjonuje tzw.
policja wodna (działanie zbliżone do WIOŚ). Do głów-

nych zadań agencji należy pobór opłat za zaopatrzenie w wodę i ścieki oraz dofinansowanie inwestycji w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Policja wodna
odpowiedzialna jest za kontrolę certyfikatów, deklaracji i zgód dotyczących korzystania z wód i odprowadzania ścieków, proces wyznaczania aglomeracji wodno-ściekowych oraz sprawozdawczość w zakresie
aglomeracji. Agencje wodne finansowane są w 70% z
opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
w gospodarstwach domowych. W 2013 r. średnia stawka za wodę i ścieki z gospodarstw domowych wynosiła
3,92 euro/m3. Finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej we Francji opiera się na dofinansowaniu z agencji dorzeczy oraz funduszach regionalnych, departamentowych (powiaty) i JST.
Działania naprawcze
W styczniu 2013 r. 123 aglomeracje nie spełniały warunków Dyrektywy Rady 91/271/EWG tzw. Dyrektywy
Ściekowej. W celu uzyskania zgodności z Dyrektywą
Ściekową podjęto działania, w tym m.in.:
• wyznaczenie kierowników projektów zarządzających realizacją projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
• ustanowienia planu działania dla wdrażania warunków dyrektywy;

Sekretariat Sieci: tel. 22 66-16-221, fax: 22 66-16-220, kom. 514-015-949, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

• opracowanie map dla wizualizacji stanu faktycznego wypełnienia warunków dyrektywy;
• publikacja na ogólnodostępnych stronach internetowych aglomeracji, które spełniają i niespełnianą warunków dyrektywy;
• utworzenie grupy eksperckiej pełniącej funkcję doradczą w zakresie wdrażania dyrektywy;
• przesłanie listu Ministra do JST aglomeracji, które
nie spełniają wymogów dyrektywy;
• skierowanie powództwa przeciw JST do sądów za
niespełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy
(również opublikowanie w prasie).
Po przeprowadzeniu ww. działań liczba aglomeracji niespełniających warunków dyrektywy ściekowej
zmniejszyła się w październiku 2014 r. do 33 aglomeracji, a we wrześniu 2016 r. do 3 aglomeracji.
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ROSEAU – system online zbierania danych
Raportowanie do KE dotyczące realizacji Dyrektywy
Ściekowej odbywa się za pomocą narzędzia ROSEAU, który stanowi system online zbierania danych z zakresu realizacji wymogów dyrektywy ściekowej umożliwiający tworzenia baz danych, walidację i wizualizację danych oraz ich konwersję odpowiadającą potrzebom raportów do KE. Prace nad systemem trwały ponad 10 lat, podczas których nad opracowaniem systemu pracowało ponad 150 osób. Obecnie na poziomie krajowym system obsługiwany jest przez 3 osoby.
Dane do systemu wprowadzane są przez policję wodną. Przekazano również prezentację dotyczącą procedowania naruszenia związanego z brakiem wypełnienia dyrektywy przez Francję i naruszenia UE.
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Problematyka przydomowych oczyszczalni ścieków
Na obszarze Francji funkcjonuje 5 milionów indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (IAS). JST
zobowiązane są do kontroli IAS. Kontrola ta polega na
diagnozie stanu technicznego instalacji (użytkowanej,
projektowanej i pod względem wykonawczym) oraz
występujących okresowo kontrolach IAS. Instalacje te
oprócz spełnienia warunków technicznych, podczas
użytkowania powinny odpowiadać odpowiednim regulacjom dotyczącym zagospodarowania osadów ściekowych. W przypadku budowy zbiorczych systemów
odprowadzania ścieków użytkownicy IAS zobowiązani
są do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w terminie
do 2 lat, z możliwością odroczenia terminu do 10 lat (w
przypadku nowych IAS).
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Dyrektywa 2013/39/UE
dotycząca substancji priorytetowych
Francja ustaliła 26 punktów badawczych dotyczących
monitoringu substancji z listy obserwacyjnej. Metody referencyjne dla substancji priorytetowych zostały określone przez laboratorium badawcze AQUAREF.
Do końca października 2016 r. planowane jest opracowanie końcowej strategii dotyczącej monitorowania
substancji priorytetowych w faunie i florze.
Wnioski z wizyty studyjnej
Głównym wnioskiem z wizyty jest sugestia wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa terminu podłączenia użytkownika zbiornika bezodpływowego do
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Wartym
rozważenia jest też ustanowienie ogólnodostępnego
systemu online, w którym każdy obywatel będzie mógł
sprawdzić czy dana aglomeracja spełnia warunki dyrektywy ściekowej.

Opracowanie na podstawie sprawozdania
Pani Ewy Szymury
Ministerstwo Środowiska
Departament Zasobów Wodnych
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