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Joanna Anczarska
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej



 Ministerstwa Środowiska
 Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
 Urzędów Marszałkowskich

W posiedzeniach udział biorą również eksperci oraz przedstawiciele
innych instytucji lub organizacji pozarządowych. 
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Skład - przedstawiciele:



Główne cele to wsparcie dla:
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Wdrażania Dyrektywy 
2000/60/WE - Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 
(RDW)

Realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK).

Wdrażania Dyrektywy 
91/271/EWG dotyczącej 

oczyszczania ścieków 
komunalnych



 Identyfikację problemów związanych z wdrożeniem RDW  oraz 
dyrektywy 91/271/EWG
- prawnych,
- organizacyjnych,
- merytorycznych,

 Śledzenie postępów we wdrażaniu KPOŚK
- sprawozdawczość,
- aktualizacje,
- ekspertyzy,

 Propozycje rozwiązań ww. problemów
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Realizacja celów poprzez:
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I. 30 stycznia 2013 r.

II. 19 kwietnia 2013 r.

III. 9 października 2013 r.
oraz 18 listopada 2013 r.
– spotkanie w sprawie
koncepcji ekspertyz
dotyczących RDW
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Posiedzenia w roku 2013: 



 Sprawozdawczość z realizacji KPOŚK 
– Przeanalizowano ankiety sprawozdawcze z realizacji KPOŚK za rok 2012 

oraz określono wspólną metodykę weryfikacji tych sprawozda
– Dyskusja dotycząca pierwszych działań w systemie Informatycznym dla 

KPOSK (SIKPOSK) - wprowadzanie danych i problemy z tym związane

 Omówiono Projekt Czwartej Aktualizacji KPOŚK (IVAKPOŚK)

 Przedstawiono propozycję zmian w ustawie Prawo wodne

 Bieżąca identyfikacja problemów we wdrażaniu KPOŚK
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Działania wspierające wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG oraz 
KPOŚK w 2013: 



Sprawozdawczość Marszałków

 Realizacji KPOŚK w 2012 r.,

 Zasilenie SIKPOŚK sprawozdaniami marszałków zakończyło się 
w kwietniu 2013 r.

 Weryfikacja błędów i uzupełnianie danych nastąpiło w procesie 
zasilania SIKPOŚK

 Dane ze sprawozdań marszałków stanowią podstawę do 
opracowania sprawozdania zbiorczego za lata 2012-2013 dla RM
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IV Aktualizacja KPOŚK - analiza zaplanowanych przez
aglomerację inwestycji pod względem spełnienia w 2015 roku
wymagań dyrektywy 91/271/EWG wykazała, że:

I. 859 tj. 52 % będzie posiadać wydajność oczyszczalni ścieków
odpowiadającą ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji,

II. 1423 aglomeracji tj. 86 % zapewni wymagany dyrektywą 91/271/EWG
stopień oczyszczania ścieków,

III. 973 aglomeracji tj. 59 % będzie posiadać blisko 100% poziom obsługi
sieciami kanalizacyjnymi,

Grupa WŚ

łączne, wypełnienie wszystkich ww. warunków prognozuje się w 530
aglomeracjach, generujących tylko 37,3 % RLM.



Niezbędne działania dla osiągnięcia 
celów dyrektywy ściekowej

Zmiany prawne

- Prawo wodne

- Rozporządzenia

Weryfikacja 
obszarów 

aglomeracji

Weryfikacja 
potrzeb 

inwestycyjnych

Uaktualnienie 
IV AKPOŚK

Realizacja
i monitoring 
inwestycji
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Proces weryfikacji obszarów aglomeracji

Wysłanie do wszystkich członków Grupy 
Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

(opracowanie KZGW), które ujednolicą 
procedury związane z planowanymi 

zmianami obszarów i granic aglomeracji. 



art. 5.2 Rozszerzenie definicji aglomeracji

Ścieki komunalne odprowadzane z

aglomeracji powyżej 10.000 RLM do 

obszarów wrażliwych powinny być 

oczyszczane bardziej rygorystycznie niż 

ścieki odprowadzane do obszarów 

pozostałych.

Stosowanie podwyższonych 

standardów oczyszczania ścieków na 

wszystkich oczyszczalniach ścieków w 

aglomeracjach powyżej 10.000 RLM.

Aglomeracja oznacza teren, na którym 

zaludnienie lub działalność 

gospodarcza są wystarczająco 

skoncentrowane, aby ścieki 

komunalne były zbierane i 

przekazywane do oczyszczalni ścieków 

komunalnych albo do końcowego 

punktu zrzutu tych ścieków

Planowane zmiany prawne:
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W trakcie przygotowywania są dwie ekspertyzy:

 Pierwsza ma na celu opracowanie dokumentu identyfikującego zadania
administracji samorządowej, w tym zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, wynikające z wdrażania RDW,

 Druga ma na celu opracowanie dokumentu pokazującego powiązania
RDW(2000/60/WE) z Dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko (2001/42/WE),
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Działania wspierające wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 
w roku 2013: 
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W dniu 9 października br. oraz 18 listopada br. odbyły
się spotkania członków Grupy WŚ z Wykonawcami,

podczas którego omówiono kwestie związane z wdrażaniem
RDW oraz koncepcje tych ekspertyz.



 Wdrażanie RDW 
- Dalsza identyfikacja problemów dotyczących wdrażania RDW.

 Wdrażanie KPOŚK
- Analiza ankiety sprawozdawczej za rok 2013 oraz ustalenie wspólnej 

metodyki weryfikacji sprawozdań;
- Współpraca przy weryfikacji obszarów i granic aglomeracji;
- Współpraca przy konsultacjach społecznych IV AKPOŚK.

 Warsztaty w zakresie planowanych zmian w prawie wodnym 
oraz aktów wykonawczych

 Szkolenie przeprowadzone przez eksperta dotyczące odpadu, jakim jest
osad ściekowy i propozycje jego zagospodarowania 
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Plan działań na 2014 r.



 Ekspertyza identyfikująca kary nałożone na Polskę za
niedostosowanie się do prawa unijnego w zakresie dyrektywy
91/271/EWG oraz sposobie ich egzekwowania przez Komisję
europejską, w tym informacje o ewentualnych konsekwencjach
dla samorządów, wraz z analiza takich naruszeń w przypadku
innych Krajów Członkowskich.

 Ekspertyza dotycząca zagospodarowania osadów ściekowych.
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Plan działań na 2014 r.
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Dziękuję za uwagę


