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         Wszystkie potrzebne pliki znajdą Państwo na stronie:

Link: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-
krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres kposk@mi.gov.pl w dwóch formach:
skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,
tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.

Gdzie mogę znaleźć opis i załączniki 
VI AKPOŚK?

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych
mailto:kposk@mi.gov.pl
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     Wszystkie aglomeracje wodnościekowe posiadające aktywny akt prawa miejscowego 
podjęty od 1 stycznia 2018 r. zobligowane były do uzupełnienia i przesłania ankiety 
aktualizacyjnej, nawet jeżeli przekazywały informacje na potrzeby aktualizacji w 2019 r. 
i/lub przedłożyły stosowne wyjaśnienia podczas konsultacji społecznych projektu 
prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu VI AKPOŚK, które trwały od 6 do 27 listopada 2020 
r. Aglomeracje, które ankiety nie przysłały lub zostały utworzone po 31.03.2021 r. powinny 
w całości uzupełnić "Formularz zgłaszania uwag do załącznika nr 3 VI aktualizacji KPOŚK".

Naszej aglomeracji nie ma w projekcie VI AKPOŚK 
(zał.3). Który dokument muszę wysyłać: formularz do 
zgłaszania uwag czy ankietę na potrzeby VI AKPOŚK?

Link do formularza zgłaszania uwag dla VI AKPOŚK

https://www.gov.pl/attachment/fb03b2a0-2641-4624-8808-4e3b0f1b52e9
https://www.gov.pl/attachment/34f9b0b2-5e4a-4b8b-8b92-46df6b625dfa
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     Konsultacje społeczne pozwalają na zapoznanie się z dokumentami oraz załącznikami. 
Jeśli wykazane dane nie budzą wątpliwości i odzwierciedlają stan aglomeracji nie ma 
potrzeby przesyłania potwierdzenia.

Przejrzeliśmy dane zawarte w zał. 3 projektu 
VI AKPOŚK dla naszej aglomeracji - całość informacji 

jest wykazana prawidłowo - czy musimy coś przesyłać?

     Należy przeanalizować całość wykazanych informacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
zgodności z obowiązującą uchwałą. Jeśli w aglomeracji doszło do znaczących zmian w 
składowych RLM przyczyniających się do wystąpienia rozbieżności pomiędzy RLM 
rzeczywistą (aglomeracji) a RLM w uchwale (ponad 5%), należy przystąpić do zmiany 
uchwały.

Na co zwracać uwagę analizując załącznik 3 
projektu VI AKPOŚK?
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Znaleźliśmy błąd w załączniku 3 projektu 
VI AKPOŚK, jak prawidłowo wskazać poprawkę? 

 Należy uzupełnić formularz zgłaszania uwag do projektu AKPOŚK 2021 (VI AKPOŚK) 
o prawidłową wartość, zaznaczając zmienianą komórkę kolorem żółtym.
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Decyzje Wiceministra Infrastruktury oraz Prezesa PGW Wody Polskie otworzyły 
możliwość ujęcia w VI AKPOŚK nowych aglomeracji. Aglomeracje muszą spełnić 
jednak następujące warunki:

posiadać obowiązujący i opublikowany akt prawa miejscowego wyznaczający 
aglomerację,   
przekazać w terminie do 14.01.2022 r. uzupełniony w całości formularz 
zgłaszania uwag do projektu VI AKPOŚK,  podpisany przez wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta lub osobę upoważnioną, na adres mailowy kposk@mi.gov.pl,
zgłoszenia musi dokonać gmina wiodąca w aglomeracji.

W gminie stworzono nową aglomerację. 
Czy jest możliwość ujęcia jej w VI AKPOŚK?

https://www.facebook.com/MIGOVPL/?__cft__[0]=AZX8upTjYe3JnmxIwXSn3G-24W0gzL5DUlq3vJDdMCK5Gs2BqFxq5D7P3UXpoNfuiKb9Bxc7VH1oLUjEA63a6kgmUpCx3OhlO575QOeMo6G3Iequ7tyuxK73TY5dOCWTwO_-rPlZy9PHnU2iA97hMBUF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/?__cft__[0]=AZX8upTjYe3JnmxIwXSn3G-24W0gzL5DUlq3vJDdMCK5Gs2BqFxq5D7P3UXpoNfuiKb9Bxc7VH1oLUjEA63a6kgmUpCx3OhlO575QOeMo6G3Iequ7tyuxK73TY5dOCWTwO_-rPlZy9PHnU2iA97hMBUF&__tn__=kK-R
mailto:kposk@mi.gov.pl
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Nasza aglomeracja obsługiwana jest przez 
jedną oczyszczalnię - jak uzupełnić formularz?

 Informacje z zakresu aglomeracji i 
oczyszczalni ścieków (kolumny od 1 do 144) 
należy podać tylko i wyłącznie w wierszu nr 7

W wierszu nr 7 podajemy całość 
informacji wymaganych w ankiecie
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Nasza aglomeracja obsługiwana jest przez 
kilka oczyszczalni - jak uzupełnić formularz?

Informacje z zakresu aglomeracji należy podać w 
wierszu nr 7 (kolumny 1-65; 112-128; 133-144); 
informacje o oczyszczalniach (kolumny 66-111; 129-
132) podajemy indywidualnie w kolejnych wierszach.

W wierszu nr 7 podajemy tylko 
informacje z zakresu aglomeracji

W wierszach kolejnych (8,9 itd.) podajemy 
tylko informacje o oczyszczalniach ścieków
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Należy podać stan zgodny z obowiązującą uchwałą aglomeracyjną. W przypadku  
dezaktualizacji danych z uchwały, można wykorzystać informacje pozyskane do 
celów sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r. Wtedy datą referencyjną będzie 
31.12.2020 r.

Na jaki dzień należy wykazać informacje ogólne 
z zakresu aglomeracji, np. dotyczące mieszkańców 

korzystających z kanalizacji?

Czy plany inwestycyjne są ograniczone terminami ich 
zakończenia?

Informacja o inwestycjach trwających i planowanych do realizacji na terenie 
aglomeracji musi przedstawiać działania przewidziane przez samorządy od 1 marca 
2021 r. do uzyskania efektu ekologicznego z dniem 31 grudnia 2027 r.
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Nie, zakres inwestycji ograniczony jest wyłącznie do granic aglomeracji  obowiązującej 
uchwały aglomeracyjnej.

Czy możemy wykazać inwestycje wykraczające poza granice 
istniejącej aglomeracji?

Czy inwestycje dotyczące budowy kanalizacji ze wskaźnikiem 
mniejszym niż 120 mk/km lub w uzasadnionych przypadkach 

90 mk/km zostaną wykazane w VI AKPOŚK?

Plany takie zostaną warunkowo wykazane w VI AKPOŚK w związku z faktem, że wiele 
aglomeracji wskazuje na ich realizację z własnych środków. Tym niemniej plany 
inwestycyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej powinny spełniać wymagane wskaźniki 
koncentracji, a co za tym idzie być uzasadnione ekonomicznie.
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Jak prawidłowo wykazać lokalizację 
oczyszczalni/punktu zrzutu?

Należy podać współrzędne geograficzne TYLKO w formacie dziesiętnym 
- zakres dla szerokości geograficznej: od 49,0000 do 55,0000
- zakres dla długości geograficznej: od 14,0000 do 24,50000

Jeśli posiadają Państwo współrzędne GPS w formacie stopnie/minuty/sekundy 
np. szerokość N 52° 21' 10'' długość E 20° 57' 40'' wartości te należy przekonwertować 
do stopni dziesiętnych, można w tym celu posłużyć się stronami:
https://www.wspolrzedne.pl
http://bit.ly/LokalizatorGPS

Podane w ankiecie lokalizacje nie mogą zawierać znaczników N, E, minut, sekund, 
spacji i kropek.

https://www.wspolrzedne.pl/
http://bit.ly/LokalizatorGPS
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Działajmy Razem Dla Dobra Naszych Wód

https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie
https://www.wody.gov.pl/
https://twitter.com/WodyPolskie

