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owy Program Oczyszczania Ścieków 
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Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Cel: Ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami zrzutów ścieków 
komunalnych

Program implementacyjny dla dyrektywy - KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (KPOŚK) - zawierający informacje o aglomeracjach o 
wielkości co najmniej 2 000 RLM 
Do chwili obecnej 5 aktualizacji - 2005, 2009, 2010, 2016, 2017
31 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła aKPOŚK 2017 (V AKPOŚK) We wrześniu 
2017 r. Resort Środowiska przyjął nowy Master Plan 



RLM Aglomeracji

RLM Aglomeracji

ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji w przeliczeniu: 
1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji, 

Mieszkańcem aglomeracji jest każda osoba na stałe lub czasowo zameldowana na terenie aglomeracji, przy czym 
nie ma znaczenia, czy osoba taka korzysta ze zbiornika bezodpływowego, czy z innego systemu oczyszczania 
ścieków.

ścieki pochodzące z przemysłu w aglomeracji (przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 
pkt 2 ustawy - Prawo wodne),  

ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu:      
1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe),

RLM aglomeracji to parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich 
rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji
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PROBLEM 2 - Aglomeracje - kilka gmin

Aglomeracje w Polsce
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RLM Aglomeracji
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wybudowano około 90,7 tys. km (stan istniejący przed programem ~50 tys. km sieci 
kanalizacyjnej,)
wybudowano 432 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych,
przeprowadzono 1869 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni 
ścieków komunalnych.
wydatkowano w sumie ok. 74,9 mld zł, w tym  51,1 mld zł na sieć kanalizacyjną
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Trudności z wdrażaniem dyrektywy ściekowej

2014 r

Uruchomienie przez Komisję Europejską wniosku EU Pilot (6621/14/ENVI) z prośbą o 
wyjaśnienia wątpliwości co do prawidłowości wdrażania dyrektywy ściekowej i kompletności 
danych przekazywanych przez PL w ramach raportowania;

EU PILOT

2018 r

Zarzuty formalne (wezwanie do usunięcia uchybienia) wobec Polski dotyczące  nieprawidłowej 
transpozycji dyrektywy – 2 miesiące na odpowiedź

Przednaruszeniowe pisma formalne

2020 W Polsce 1 183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych. Ponadto w 
1  282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają 
odpowiedniemu oczyszczaniu przed odprowadzeniem. Wreszcie Polska nie zapewniła w 426 
aglomeracjach bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych.

Uzasadniona Opinia



Zgodność z dyrektywą
- Warunek I (wydajność oczyszczalni) – wydajność oczyszczalni 
ścieków musi zapewnić możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z terenu 
aglomeracji, a w przypadku przyjmowania ścieków z innych aglomeracji 
lub terenów poza aglomeracją – również z tych terenów. Jeżeli 
aglomeracja jest obsługiwana przez więcej niż jedną oczyszczalnię, ich 
sumaryczna wydajność musi umożliwić przyjęcie ścieków jak wyżej.
Warunek wynika z art. 10 dyrektywy ściekowej.
- Warunek II (standardy oczyszczania) – każda oczyszczalnia w 
aglomeracji musi być zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu 
określonego jak dla RLM aglomeracji – zapewnienie jakość ścieków 
oczyszczonych zgodnie z załącznikami rozporządzenia ściekowego. W 
każdej aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone 
oczyszczanie biogenów. Art. 4 i 5 
- Warunek III (wyposażenie aglomeracji) – wyposażenie aglomeracji w 
systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98% 
poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią 
kanalizacyjną ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek 
niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach 
oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), 
zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej 
aglomeracji. Art. 3

Nie spełnia

Sprawdzenie uzyskania zgodności Art 3

Spełnia

Uznanie braku 
spełnienia art 4,5 i 10 

bez analiz

Sprawdzenie 
uzyskania zgodności 

art 10

SpełniaNie spełnia

Uznanie braku 
spełnienia art 4 i 

5 bez analiz

Sprawdzenie 
uzyskania 

zgodności art 4 i 5



Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa 
miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa 
miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.
Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń 
wojewodów nie będą ważne. Dlatego aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do 
przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody 
Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony 
środowiska.
W tym miejscu wyjaśniamy, że projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 
sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Należy podkreślić, że sama 
aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca 
do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020.
Oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada 
aglomerację już wyznaczoną uchwałą rady gminy.
Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w 
ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna na stronie NFOSiGW

Wymagana zmiana aglomeracji!

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-
aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku


Dziękuję za uwagę

@PGWWodyPolskie wody.gov.pl @WodyPolskie

Działajmy Razem Dla Dobra Naszych Wód


