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Pakiety informacyjne



Pakiety informacyjne

Pakiety informacyjne stanowią wyciąg z bazy
danych aPWŚK, gdzie wskazany został zakres
rzeczowy poszczególnych działań oraz termin,
przed upływem którego powinna nastąpić ich
realizacja. Każdorazowo wskazano również
jednostkę odpowiedzialną za realizację
działania, np. marszałka, wojewodę, starostę,
gminę, właściciela obiektu, dyrektora RZGW.



Pakiety informacyjne

On-line: http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl

Pakiety informacyjne 
wysłane poczta 
tradycyjną – 359 kpl.
- Wersja 

wydrukowana
- Wersja 

elektroniczna na 
płycie CD



Karta informacyjna

Strony 1 i 2 
- wprowadzenie



Karta informacyjna

Strony 3 i 4 
- jednolite części 
wód

Identyfikacja obszaru

Identyfikacja 
jednolitych części wód 
powierzchniowych

Identyfikacja jednolitych 
części wód podziemnych



Karta informacyjna

Strony od 5 do 13 
- działania

Nazwa i kod jednolitej części wód

Działania zaplanowane 
dla części wód

Działania przypisane do 
realizacji gminie 
Międzychód



Karta informacyjna

Strona 14
- skróty i spis 
załączników

Poszczególne załączniki opisane 
poniżej

Numeracja 
zobrazowań 
wskazana w 
załączniku 2



Załącznik 1

Załącznik 1 stanowi
wyciąg z bazy danych 
aPWŚK w zakresie 
działań krajowych.

Jednostki 
odpowiedzialne za 
realizację działań



Załącznik 2

Załącznik 2 stanowi
mapę obszaru na tle 
jednolitych części 
wód.

Na mapie zobrazowano 
zarówno zasięg gminy, 
jak i jednolitych części 
wód powierzchniowych 
i podziemnych



Załącznik 2

Załączniki 3 stanowią
mapy poszczególnych 
JCW wskazanych w karcie 
z odpowiednimi 
charakterystykami 
z aPGW.

Ustalenia aPGW na 
kolejnych stronach 



Ankiety



Ankiety

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej
zobowiązana jest do raportowania do Komisji
Europejskiej odpowiednich sprawozdań z postępu w
implementacji działań zaplanowanych w ramach
Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE),
a tym samym z wdrażania pierwszej aktualizacji
Programu wodno-środowiskowego w naszym kraju.
Ankieta ma na celu zebranie informacji o stanie
realizacji zaplanowanych działań, co zostanie
wykorzystane do przygotowania raportu.



Ankiety

Ankiety powstały na podstawie Załącznika Nr 6 do aPWŚK
- Przeniesienie 1:1

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
- wersja ostateczna dokumentu, wrzesień 2015 r.
- podsumowanie aPWŚK zostało ujęte w aPGW, grudzień 2015r.
- opublikowany na stronie www.kzgw.gov.pl w październiku

2016 r.

Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, przyjęta została Rozporządzeniem Rady Ministrów
w grudniu 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1967).



Ankieta

Strona 1
- wprowadzenie 
oraz instrukcja

Ankietę można 
wypełnić w wersji 
papierowej lub 
elektronicznej

Ankietę można 
wypełnić przez 
stronę www



Ankieta

Strona 2
- Część I ankiety

Dane logowania do 
wypełniania ankiety 
online



Ankieta

Strony od 3 do 38
- Część II ankiety

Nazwa i kod jednolitej części wód
Identyfikacja 
działania

Informacja o 
stanie realizacji 
działania

Informacja o 
odpowiedzialnym 
za realizację 
działania



Ankieta

Strony od 3 do 38
- Część II ankiety



Ankieta

Strony od 3 do 38
- Część II ankiety



Najczęściej zadawane pytania



Przegląd pozwoleń wodnoprawnych

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

13389 przegląd pozwoleń wodnoprawnych Przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych

działania 
uzupełniające

przegląd pozwoleń wodnoprawnych na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z 
uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 
ustawy Prawo wodne

odpowiedni Starosta, 
Marszałek oraz Dyrektor 
RZGW w Poznaniu

Podmiot realizujący działanie Starosta Poznański

Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

- nie dotyczy -

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje) 1, 2

Nierozpoczęte*  x W trakcie realizacji   Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data 
rozpoczęcia

(DD-MM-RRRR)

Planowana data zakończenia/data 
zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

JCWP Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia 
(RW600001859299) 



Przegląd pozwoleń wodnoprawnych

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

607 przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód 
podziemnych

Administracyjne działania 
podstawowe

przegląd i wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych 
przez prezydenta miasta/starostę/marszałka /dyrektora 
RZGW uwzględniających faktyczne zapotrzebowanie na wodę 
oraz dostępne zasoby wód podziemnych a nie możliwości 
techniczne poboru wody z ujęcia

odpowiedni Prezydent 
miasta, Starosta, 
Marszałek oraz 
Dyrektor RZGW w 
Poznaniu

Podmiot realizujący działanie Starosta Poznański

Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje) 1, 2

Nierozpoczęte  W trakcie realizacji ** X Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data rozpoczęcia
(DD-MM-RRRR)

Planowana data zakończenia/data 
zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

JCWPd PLGW600061 



Indywidualne oczyszczalnie ścieków

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

17989 budowa indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków

Działania wynikające z 
konieczności porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej

działania 
podstawowe

budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków -
11 szt

właściciel3

Podmiot realizujący działanie Osoby fizyczne
Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Brak danych

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba wymaganych do  zbudowania indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków w JCW

2

liczba zbudowanych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w JCW 0

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje)1, 2

Nierozpoczęte   W trakcie realizacji   x
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data rozpoczęcia
(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

01.01.2021 31.12.2021 00*

JCWP Gnilec (RW6000181886289) 
* Na terenie gminy Biały Bór  zlokalizowane  jest 6 przydomowych oczyszczalni ścieków



Zbiorniki bezodpływowe

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

17988 budowa nowych zbiorników 
bezodpływowych oraz remont 
istniejących

Działania wynikające z 
konieczności porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej

działania 
podstawowe

budowa nowych zbiorników 
bezodpływowych oraz remont 
istniejących - 3 szt

właściciel3

Podmiot realizujący działanie Osoby fizyczne
Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Brak danych

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba wymaganych do  wyremontowania zbiorników bezodpływowych w JCW 5

liczba wymaganych do  zbudowania zbiorników bezodpływowych w JCW 1

liczba wyremontowanych zbiorników bezodpływowych w JCW 0

liczba zbudowanych zbiorników bezodpływowych w JCW 0

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje)1, 2

Nierozpoczęte  x W trakcie realizacji   
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data rozpoczęcia
(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data 

zakończenia
(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

31.01.2021 31.12.2021 0*

JCWP Gnilec (RW6000181886289) 
* Na terenie gminy Biały Bór  zlokalizowane jest  9 szamb.



Wywóz nieczystości płynnych

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

13381 regularny wywóz nieczystości płynnych Działania wynikające z 
konieczności porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej

działania 
podstawowe

regularny wywóz nieczystości 
płynnych

właściciel3

Podmiot realizujący działanie Właściciele nieruchomości - 167 właścicieli

Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba dokonanych wywozów w JCW 304

liczba wymaganych wywozów w JCW 584

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje)1, 2

Nierozpoczęte   W trakcie realizacji  
Zakończone 

Planowana data rozpoczęcia/data 
rozpoczęcia

(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data 

zakończenia
(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

01.01.2017 31.07.2017 52,05

JCWP Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do 
Żydowskiego Rowu (RW60000185691) 



Działania kontrolne

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

13369 kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych i 
przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata

Kontrola użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorstw

działania 
podstawowe

przeprowadzenie kontroli wszystkie gminy w 
zasięgu JCWP

Podmiot realizujący działanie Urząd Gminy Kościan
Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Ul. Młyńska 15
64-000 Kościan

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba przeprowadzonych kontroli w JCW 24

liczba wymaganych do przeprowadzenia kontroli w JCW 51

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje)1, 2

Nierozpoczęte   W trakcie realizacji  x
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data 
rozpoczęcia

(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data 

zakończenia
(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

01.01.2017 31.12.2019 47,05

JCWP Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka 
Stara (RW60000185673) 



Rekultywacja jezior

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

756 działania specyficzne do potrzeb Działania rekultywacyjne działania 
uzupełniające

wykonanie badań i 
opracowanie programu 
rekultywacji jeziora

gmina Pakość

Podmiot realizujący działanie

Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

czy został opracowany program rekultywacji jeziora (TAK/NIE)

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje)1, 2

Nierozpoczęte   W trakcie realizacji  
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data 
rozpoczęcia

(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data 

zakończenia
(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

JCWP Mielno (LW10437) 
UWAGI: brak działań w przedmiotowym zakresie



Zwrot ankiet

Zwrot ankiet – gminy, powiaty             41%

Zwrot ankiet – podmioty regionalne   40 %

Prosimy o wypełnianie ankiet i jak najszybsze 
przesłanie ankiet:
- na adres biuro@wwn.org.pl
- systemem on-line 

http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl



Dziękujemy za uwagę!

www.wwn.org.pl


