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Nowelizacja Ustawy Prawo Wodne – konsekwencje  

dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków 

 

Anna Mączka-Lesisz 

 

 

I.  WSTĘP 

 

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do spełnienia wymogów 

dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str 40-52, z późn. zm; Dz. Urz. WE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26), co jest zbieżne z wymaganiami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, która zakłada osiągnięcie dobrego stanu wód do końca 2015 r.  

Głównym celem przyjęcia dyrektywy 91/271/EWG było ograniczenie zrzutów 

niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji powinno zapewnić właściwą 

ochronę środowiska wodnego. 

Dyrektywa 91/271/EWG wprowadza pojęcie „aglomeracji”, jako podstawowej 

jednostki terytorium (obszaru), na której jest prowadzone gospodarowanie ściekami 

komunalnymi. Wielkości tych jednostek są określane poprzez parametr równoważnej liczby 

mieszkańców (RLM) obsługiwanej przez system zbierania i odprowadzania ścieków  

na terenie danej aglomeracji. Aglomeracja stanowi podstawową jednostkę, na terenie której 

realizowany jest system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, a decydujący wpływ 

na prawidłowe wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków ma 

prawidłowe określenie jej granic i obszaru. 

W celu właściwego wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, przepisy dyrektywy 

91/271/EWG zostały przetransponowane do prawa polskiego i znalazły swoje 

odzwierciedlenie w szeregu ustaw i rozporządzeń związanych z gospodarką wodną. W celu 

określenia zaś faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ścierkowej  

oraz uszeregowania ich realizacji w sposób pozwalający na wywiązanie się ze zobowiązań 

traktatowych, utworzony został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK), który stanowi podstawowy instrument wdrażania postanowień dyrektywy Rady. 
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Program ten zawiera wykaz aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 2 000,  

wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy 

lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie  

do końca 2015 r., oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych 

aglomeracji koniecznych do usunięcia. KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej 

raz na cztery lata.  

Punktem wyjścia do przyjęcia sposobu wdrażania dyrektywy 91/271/EWG było uznanie 

całego obszaru Polski, ze względu na położenie w 99,7 % w zlewisku Morza Bałtyckiego,  

za obszar wrażliwy . Przyjęcie sposobu wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w Polsce 

poprzedzone zostało analizami metod oraz kosztów jej wdrażania. Rozpatrywano dwa 

warianty wdrażania dyrektywy 91/271/EWG:  

1. zapewnienia oczyszczania ścieków z podwyższonym standardem usuwania biogenów 

w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM (zgodnie z art. 5.2. dyrektywy 91/271/EWG), 

2. zapewnienie 75% redukcji azotu i fosforu w stosunku do ładunku dopływającego  

do oczyszczalni (zgodnie z art. 5.4. dyrektywy 91/271/EWG).  

Analizy przeprowadzane przez stronę polską wykazały, iż cele dyrektywy 91/271/EWG 

zostaną osiągnięte w przypadku redukcji minimum 75% azotu i fosforu ogólnego, co będzie 

zrealizowane gdy:  

1.  w grupie oczyszczalni ścieków o wielkości 2 000 – 15 000 RLM co do zasady 

stosowane będzie konwencjonalne biologiczne oczyszczanie ścieków,  

2.  w grupie oczyszczalni o wielkości powyżej 15 000 RLM stosowane będzie 

pogłębione usuwanie azotu i fosforu ogólnego.  

 

W 2003 r. Polska przyjęła więc przewidziany w dyrektywie 91/271/EWG sposób 

realizacji celów w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z art. 5.4.  

Ze względów ekonomicznych i technicznych uznano, że wdrożenie celów dyrektywy 

91/271/EWG w oparciu o art. 5.4 stanowi optymalną opcję. Zastosowany art. 5.4 pozwalał  

na oczyszczanie ścieków odprowadzanych do obszarów wrażliwych w sposób mniej 

rygorystyczny, pod warunkiem wykazania, że minimalna redukcja całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń doprowadzanego do wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych wynosi 

co najmniej 75% w odniesieniu zarówno do azotu jak i fosforu ogólnego.  
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Oznacza to, że tylko w niektórych oczyszczalniach ścieków należało stosować 

podwyższone oczyszczanie biogenów tak, aby sumaryczna redukcja całkowitego 

zanieczyszczenia z terenu całego kraju była nie mniejsza niż 75 % w zakresie azotu i fosforu 

ogólnego. Polska wdrażając ten przepis określiła, iż osiągnięcie takiego poziomu redukcji 

będzie możliwe przy zastosowaniu podwyższonego oczyszczania biogenów na wszystkich 

oczyszczalniach ścieków powyżej 15 000 RLM. Tym samym pozostałe oczyszczalnie  

nie muszą spełniać tego wymogu.  

Od 2011 r. Komisja Europejska sygnalizowała jednak błędy w transpozycji dyrektywy 

91/271/EWG do polskiego prawa. Według stanowiska Komisji Europejskiej, Polska powinna 

określić wymagania dla oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 5.2. tj. wprowadzić podwyższone 

usuwanie biogenów we wszystkich oczyszczalniach ścieków w aglomeracjach powyżej  

10 000 RLM.  

Oznacza to, że gdy w aglomeracji powyżej 10 000 RLM znajduje się kilka oczyszczalni 

różnej wielkości, każda z nich musi posiadać technologię podwyższonego usuwania 

biogenów.  

 

Podsumowując: 

W latach 2003-2012 wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG odbywało się na podstawie 

zapisów znajdujących się w art. 5.4, jednak wedle opinii Komisji Europejskiej Polska błędnie 

zinterpretowała zapisy Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdrażania art. 5.4, co spowodowało 

niewłaściwe wdrażanie przepisów dyrektywy. Biorąc powyższe za podstawę Minister 

Środowiska zaproponował szereg zmian prawnych w celu prawidłowego jej wdrażania,  

na  podstawie art. 5.2 dyrektywy 91/271/EWG. Zmiany te zostały przyjęte przez Sejm  

i wprowadzone w życie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 12 lipca 2014 r. 

 

II. NOWELIZACJA USTAWY  

 

Jak wspomniano powyżej, w zakresie wynikającym z uzupełnienia transpozycji 

dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych, uzasadnieniem zmian ustawy Prawo wodne są postanowienia Traktatu 

Akcesyjnego w zakresie dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych.  
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Polska uzyskała derogacje dla art. 5.2 dyrektywy, co powoduje, że postanowienia  

art. 5.2 dyrektywy będą obowiązywały z dniem wdrożenia jej celów,  tj. od dnia 31 grudnia 

2015 r.  

Z uwagi na nieprawidłową transpozycję dyrektywy 91/271/EWG w zakresie art. 5.2 

przez Polskę, konieczne stały się zmiany kształtujące warunki wprowadzania ścieków do wód 

i do ziemi, powodujące osiągnięcie stanu zgodności z prawem unijnym. Prawidłowa 

transpozycja dyrektywy 91/271/EWG odgrywa zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami 

komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego, w tym wód powierzchniowych, do których 

ścieki są odprowadzane.  

Poniżej przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wprowadzonych przedmiotową 

nowelizacją zmian. 

 

1. Art. 45 ustawy Prawo wodne. 

 - uzupełnienie upoważnienia określonego w art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo wodne o nowy 

pkt 4, przewidujący określenie w drodze rozporządzenia najwyższych dopuszczalnych 

wartości zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków przyjmujących ścieki z aglomeracji; 

- modyfikacja brzmienia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia wydawanego na 

podstawie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 4 ustawy poprzez uchylenie pkt 2, 

zobowiązującego ministra właściwego do spraw środowiska do zapewnienia 75% redukcji 

całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego 

terytorium państwa w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich przed 

eutrofizacją.  

     

2. Wprowadzenie zapisu art. 43 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne rozszerzającego definicję 

aglomeracji. 

Obowiązującą dotychczas definicję aglomeracji uzupełniono o słowa „albo  

do końcowego punktu zrzutu tych ścieków” 

Zgodnie z nowym brzmieniem aglomeracja to 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.  
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Tym samym umożliwiono podział aglomeracji na mniejsze obszary, co ma istotne 

znaczenie w zakresie określania standardów odprowadzania ścieków, które kształtowane 

powinny być w zależności od wielkości aglomeracji.  

W obecnym stanie prawnym nie ma konieczności, aby oczyszczalnia ścieków 

występowała w każdej aglomeracji. Umożliwia to wyznaczanie aglomeracji z oczyszczalnią 

ścieków na obszarze innej aglomeracji, bez konieczności łączenia odrębnych obszarów  

w jedną aglomerację.  

 

3. Zmiana art. 43 ust. 3e ustawy – pojęcie „gminy wiodącej” w aglomeracji. 

Wprowadzono regulację określającą gminę, która spełnia rolę koordynatora  

w aglomeracji. Zmiana ta ma zasadnicze znaczenie, w przypadku gdy na obszarze 

aglomeracji występuje kilka gmin.  

Dodany ust. 3e art. 43 ustawy brzmi: Sprawy związane z przygotowaniem  

i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności przedkładanie informacji,  

o których mowa w ust. 3b pkt 2-4, w aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch  

lub więcej gmin, prowadzi gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców. 

 

4. Zmiana art. 43 ust. 2 a oraz dodanie ust. 2 b. 

Opisywana zmiana prowadzi do uproszczenia procesu wyznaczania aglomeracji. Regulacja 

przenosi obowiązek monitorowania obszarów aglomeracji z sejmików województw na 

marszałka województwa. Do obowiązków marszałka należy uzgodnienie projektu nowej lub 

zmiany w istniejącej aglomeracji z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii 

zainteresowanych gmin. Przypisanie uzgodnień marszałkowi województwa spowoduje 

skrócenie procedury wyznaczania aglomeracji. 

 

5. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych. 

W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 850), art. 9 przewiduje przegląd pozwoleń 

wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi lub pozwoleń 

zintegrowanych, udzielonych dla oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach  

o równoważnej liczbie mieszkańców od 10 000 oraz, w razie potrzeby – zmianę lub uchylenie 
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owych pozwoleń - dostosowując warunki wprowadzania ścieków komunalnych do wód  

lub do ziemi dla tych oczyszczalni, do przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 

3 i 4 ustawy Prawo wodne w nowym brzmieniu.  

  W zmienionych lub nowych pozwoleniach określone zostaną terminy na dostosowanie 

warunków wprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, które nie mogą 

przekroczyć dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

6. Wprowadzenie terminu weryfikacji aglomeracji. 

W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r, poz. 850) w art. 10 wprowadzono termin  

(do 31.07.2014 r.), w którym wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przedstawią 

właściwym sejmikom województw propozycje wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, 

jeżeli aglomeracji nie wyznaczono albo zachodzi konieczność dostosowania wyznaczonych 

obszarów i granic aglomeracji do przepisów wydanych na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy 

Prawo wodne w nowym brzmieniu, natomiast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 

właściwe sejmiki województw wyznaczą aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców 

powyżej 2000 oraz dostosują obszary i granice aglomeracji do przepisów wydanych  

na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy Prawo wodne w nowym brzmieniu.  

 

7. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

dla środowiska wodnego  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia  

2014 r.) zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 

r, Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). Dotychczasowe rozporządzenie nie spełniało wymogów 

określonych w dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych, w zakresie wymaganych standardów oczyszczania ścieków komunalnych. 

Celem nowej regulacji jest zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków komunalnych  

do wód lub do ziemi, w celu pełnej i prawidłowej implementacji dyrektywy Rady 

91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
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Rozporządzenie określa najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków  

z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni ścieków  

w aglomeracjach. Wartości te w zasadniczej części zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 

2016 r.  

Podstawowa zmiana w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Środowiska, związana jest z koniecznością wprowadzenia nowego podejścia  

przy określaniu warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - uzależnionego  

od wielkości aglomeracji. Obecnie wszystkie oczyszczalnie ścieków występujące na terenie 

aglomeracji, w zależności od jej wielkości, powinny spełniać z dniem 1 stycznia 2016 r. 

wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Ponad to, zmiany dotyczą 

warunków odprowadzania ścieków do wód i do ziemi określonych w załączniku 2  

do rozporządzenia, w zakresie oczyszczalni ścieków o wielkości od 10 000 do 14 999 RLM. 

Wszystkie oczyszczalnie ścieków położonych w aglomeracji powyżej 10 tys. RLM mają 

obowiązek zastosowania podwyższonego usuwania biogenów. Oznacza to, że gdy  

w aglomeracji powyżej 10 000 RLM znajduje się kilka oczyszczalni różnej wielkości, to 

każda z nich winna posiadać technologię podwyższonego usuwania biogenów.  

Dla aglomeracji poszczególnych wielkości, powyższe wiąże się z następującymi 

obowiązkami: 

1) konieczność wyposażenia aglomeracji (>) do 100 tys. RLM w oczyszczalnie ścieków  

z podwyższonym usuwaniem biogenów do wartości nieprzekraczalnych 10 mg/l azotu 1 mg/l 

fosforu lub 80% redukcji w przypadku fosforu ogólnego i 70–80% redukcji w przypadku 

azotu ogólnego. 

2) konieczność wyposażenia aglomeracji o wielkości od 10 tys. do 100 tys. RLM  

w biologiczne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów do wartości 

nieprzekraczalnych 15 mg/l azotu i 2 mg/l fosforu lub 80% redukcji w przypadku fosforu 

ogólnego i 70–80% redukcji w przypadku azotu ogólnego; 

3) konieczność wyposażenia aglomeracji o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM w biologiczne 

oczyszczalnie ścieków spełniające standardy odpowiednio dla BZT5 (pięciodobowe 

biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)  = 25 mg/l O2 lub 70–90% redukcji, ChZT (chemiczne 

zapotrzebowanie na tlen)= 125 mg/l O2 lub 75% redukcji, zawiesina ogólna 35 mg/l lub 90% 

redukcji. 

Odnośnie oczyszczalni ścieków występujących poza granicami aglomeracji, 

wymagania w zakresie warunków odprowadzania ścieków zostały podwyższone w zakresie 
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azotu i fosforu ogólnego. Rozporządzenie wprowadza regulacje normalizujące warunki 

odprowadzania ścieków dla wszystkich oczyszczalni, a to dlatego, że cały obszar Polski 

został wyznaczony jako wrażliwy na zanieczyszczenia biogenne. Jednocześnie 

rozporządzenie złagodziło natomiast obowiązujące dotychczas wymogi w zakresie warunków 

wprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, wyrażone przez minimalny 

procent redukcji, tak jak wynika to z dyrektywy 91/271/EWG. Obniżenie minimalnych 

wartości procentów redukcji zanieczyszczeń dotyczy RLM od 15 000: dla azotu ogólnego  

do 70-80 % (z 80-85%), dla fosforu do 80% (z 85-90%) redukcji. 

 

III. KONSEKWENCJE NOWELIZACJI DLA EKSPLOATATORÓW 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne spowodowała, że wszystkie aglomeracje powyżej 

10 tys. RLM (a nie jak wcześniej – 15 tys. RLM) muszą posiadać oczyszczalnie 

o podwyższonym poziomie usuwania biogenów. Co ważne - wymóg ten dotyczy wszystkich 

oczyszczalni w aglomeracji. 

Niewątpliwie więc powyższe spowoduje konieczność modernizacji wielu istniejących 

oczyszczalni ścieków, jak również budowę oczyszczalni nowych. 

Wdrożenie dyrektywy, w tym wyposażenie aglomeracji w dostosowane do prawa 

unijnego oczyszczalnie ścieków komunalnych, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym powinno 

nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

Wskazać należy, że do końca 2015 r. oczyszczalnie ścieków muszą umożliwiać: 

a) usuwanie ładunku zanieczyszczeń z aglomeracji zgodnie z normami zapisanymi  

w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków  

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (w zależności od wielkości i wydajności); 

b) oczyszczanie co najmniej 100% ilości ścieków powstałych w aglomeracji (w przypadku 

kilku oczyszczalni ścieków obsługujących aglomerację powinna to umożliwi ć suma ich 

przepustowości).  

 

I tak, tytułem przykładu podać można, że oczyszczalnia nie mająca możliwości 

oczyszczania 100% ładunku powstającego w aglomeracji, będzie musiała zostać poddana 
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modernizacji lub rozbudowie zwiększającej jej przepustowość. Jeśli oczyszczalnia ścieków 

nie będzie spełniała wymogów odprowadzenia ścieków określonych rozporządzeniem, 

konieczna będzie modernizacja technologii oczyszczania ścieków. W przypadku wysokich 

kosztów eksploatacji oczyszczalni zasadna będzie natomiast zmiana technologii oczyszczania 

ścieków bądź przeróbki osadów ściekowych. W sytuacji, w której oczyszczalnia nie będzie 

spełniała wymogów interesującej nas dyrektywy dojdzie zapewne do konieczności budowy 

nowej oczyszczalni ścieków a zarazem likwidacji starej, niespełniającej wymogów,  

co możliwe będzie poprzez budowę kolektora przerzutowego na oczyszczalnię ścieków 

posiadającą rezerwę technologiczną oczyszczania oraz spełniającą wymogi. 

 

Jak zostało powiedziane, celem przeprowadzonej nowelizacji było zaostrzenie 

warunków odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, w celu pełnej  

i prawidłowej implementacji dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych. Podstawowa zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu 

prawnego w tej dziedzinie jest związana z nowym określaniem warunków wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi, uzależnionym od wielkości aglomeracji. Przez zastosowanie 

przepisu art. 43 ustawy Prawo wodne, wszystkie oczyszczalnie ścieków występujące  

na terenie aglomeracji, w zależności od jej wielkości, powinny spełniać, z dniem 1 stycznia 

2016 r., wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Zmiany dotyczą również 

warunków odprowadzania ścieków do wód i do ziemi określonych w załączniku nr 2 

rozporządzenia. 

 

Z punktu widzenia eksploatatorów oczyszczalni ścieków kardynalne znaczenie  należy 

przypisać więc nowemu rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wydanemu  

na podstawie art. 45  ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) oraz artykułowi 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie 

ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, które są ze sobą zresztą powiązane. 

Jak wskazano we wcześniejszej części opracowania, art. 9 ustawy o zmianie ustawy 

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przewiduje przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
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na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi lub pozwoleń zintegrowanych, 

udzielonych dla oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach o równoważnej liczbie 

mieszkańców od 10.000 oraz, w razie potrzeby – zmianę lub uchylenie owych pozwoleń - 

dostosowując warunki wprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi dla tych 

oczyszczalni, do przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo 

wodne w nowym brzmieniu - a więc do zapisów rozporządzenia w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Artykuł  9 brzmi:  1. Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych  

oraz pozwoleń zintegrowanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., dokonają przeglądu 

pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi lub 

pozwoleń zintegrowanych, udzielonych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracjach  

o równoważnej liczbie mieszkańców od 10 000 oraz, w razie potrzeby, zmienią te pozwolenia 

albo je uchylą i wydadzą nowe, dostosowując te pozwolenia do warunków określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1  

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Zmiana pozwoleń wodnoprawnych lub pozwoleń zintegrowanych, o których mowa  

w ust. 1, albo ich uchylenie i wydanie nowych pozwoleń wodnoprawnych lub pozwoleń 

zintegrowanych nie wymaga zgody strony. 

3. Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń 

zintegrowanych, o których mowa w ust. 1, określą w zmienionych albo nowych pozwoleniach 

wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych terminy na dostosowanie się posiadaczy 

tych pozwoleń do nowych warunków. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 3, nie mogą przekroczyć dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

Niewątpliwie więc wszystkie oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 

mieszkańców muszą liczyć się z tym, że przeprowadzone zostaną kontrole pozwoleń 

wodnoprawnych, pod kątem spełniania zaostrzonych warunków z rozporządzenia w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,  

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wszystkie 

oczyszczalnie ścieków występujące na terenie aglomeracji, powinny spełniać, z dniem  

1 stycznia 2016 r., wymagania określone w załączniku nr  3 do rozporządzenia.  
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Należy przy tym zwrócić uwagę na okoliczność, że organom przyznano kompetencje 

do zmiany pozwoleń, albo ich uchylenia i wydania nowych bez zgody strony.  

Ponad to, w zmienionych lub nowo wydanych pozwoleniach zostaną określone 

terminy na dostosowanie się posiadaczy tych pozwoleń do nowych warunków, a terminy te 

nie mogą przekroczyć dnia 31 grudnia 2015 r., który pokrywa się z terminem przeglądu 

wydawanych pozwoleń. Odpowiednie organy mogą uchylić lub wydać nowe pozwolenia, 

a w takiej sytuacji nie pozostawiono marginesu czasu na dostosowanie się do warunków 

zmienionego lub nowo wydanego pozwolenia wodnoprawnego, co budzi kontrowersje.  

 

Do celów przygotowania niniejszej publikacji wykorzystano następujące dokumenty  

i akty prawne: 

 
1. Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. Nr 91/271/EWG dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych.  

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).  
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
(Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r.). 

4. Wytyczne Ministerstwa Środowiska do tworzenia i zmiany aglomeracji, wersja 
02/07/2014. 

5. Materiały Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku „Nowelizacja ustawy Prawo wodne” Danuta Drozd, Katarzyna Brejt, 
31.07.2014 r. 

6. Roboczy projekt - IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 

7. Założenia projektu ustawy Prawo wodne, z dnia 28 marca 2014 r. 
8. Informacje zawarte w systemie informacji prawnej LEX. 

 


