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Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu konsultacji 
publicznych projektu VI aktualiacji Krajowego programu oczyszczania ścieków (VI AKPOŚK). Projekt 
dokumentu został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem 
http://www.gov.pl/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-
sciekow-komunalnych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) krajowy 
program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część stanowi wykaz aglomeracji oraz 
wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza
i aktualizuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi podstawowy instrument wdrożenia 
postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej).

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK, zwracam się z prośbą o przekazywanie ich na 
formularzu dostępnym na ww. stronie internetowej MI. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, proszę
o uzupełnienie w formularzu jedynie tych komórek, dla których dane są modyfikowane oraz ich oznaczenie 
poprzez wypełnienie komórki kolorem żółtym, a także przedstawienie uzasadnienia tych uwag w kolumnie
nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Proszę o przekazanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. na adres e-mail 
kposk@mi.gov.pl. Nieprzedstawienie uwag w wyznaczonym terminie pozwolę sobie uznać za ich brak.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury 
oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały następujące numery telefonów:

1. Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK
telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966;

2. Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy
telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
dokument podpisany elektronicznie przez:

Marek Gróbarczyk

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury
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Rozdzielnik:
1. Jednostki samorządu terytorialnego wiodące w aglomeracjach w rozumieniu ustawy – Prawo wodne – 

adresy e-mail właściwych urzędów gmin;
2. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – federacja@sgpm.krakow.pl;
3. Fundacja WWF Polska – kontakt@wwf.pl;
4. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” – sekretariat@igwp.org.pl;
5. Klub Przyrodników – kp@kp.org.pl;
6. Krajowa Izba Gospodarcza – kig@kig.pl;
7. Krajowa Rada Izb Rolniczych – sekretariat@krir.pl;
8. Polska Izba Ekologii – pie@pie.pl;
9. Unia Metropolii Polskich – biuro@metropolie.pl;
10. Związek Gmin Wiejskich RP – biuro@zgwrp.pl;
11. Związek Miast Polskich – biuro@zmp.poznan.pl;
12. Związek Powiatów Polskich – biuro@zpp.pl;
13. Związek Województw RP – biuro@zwrp.pl.

Do wiadomości:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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