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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
Autor   Ministerstwo Infrastruktury 

Projekt z grudnia 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

str. 30 „Dotychczasowe tempo wykonania 
inwestycji w ramach KPOŚK nie 
zapewniło osiągnięcia celów 
pośrednich określonych w Traktacie 
akcesyjnym. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy są: 
[…] 
- brak bieżącej kontroli samorządów 
nad realizacją inwestycji ujętych w 
KPOŚK w poszczególnych 
aglomeracjach, 
- brak wystarczających działań ze 
strony samorządów w zakresie 
podłączenia odbiorców do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej”. 
 
Przywołany fragment stanowi co 
najmniej duże uproszczenie. 

Na wstępie trzeba wskazać, że tego 
typu oceny i dość kategoryczne 
sformułowania powinny opierać się 
na konkretnych danych. 
 
W zakresie kwestii „bieżącej 
kontroli” trzeba m.in. wskazać – co 
zauważają sami autorzy projektu – że 
w bardzo różnych formach 
organizacyjnych prowadzona jest 
przez samorządy gospodarka wodno-
ściekowa. W konsekwencji 
już sama forma prowadzenia 
gospodarki wodno-ściekowej 
determinuje intensywność kontroli 
ze strony jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
Co do „braku wystarczających 
działań”, to wypada pamiętać m.in. o 
ograniczonych możliwościach w tym 
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zakresie na gruncie art. 5 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Zastosowanie ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji często stanowi bowiem 
„opcję atomową”. 

2.  

str. 30 (wraz z 
powiązanymi 
tabelami i 
fragmentami) 

„Koszt inwestycji zaplanowanych 
przez aglomeracje i zgłoszonych do 
AKPOŚK 2021 wynosi 27,55 mld zł, w 
tym na: 
- budowę i modernizację sieci 
kanalizacyjnej – 15,089 mld zł,  
- inwestycje związane z 
oczyszczalniami ścieków – 12,439 
mld zł,  
- indywidualne systemy oczyszczania 
– 26,507 mln zł (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków jako 
uzupełnienie sieci kanalizacyjnej)”. 
 
Czy koszty związane z 
indywidualnymi systemami 
oczyszczania celowo nie są ujęte w 
kosztach łącznie? Jeżeli tak, to 
poprawy wymagają odpowiednie 
tabele oraz dalsze fragmenty 
projektu. 

Uwaga o charakterze 
doprecyzowującym. 

  

 
 


