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W opinii unijnych kontrolerów oczyszczalnie ścieków w dorzeczu Dunaju 
są często zbyt duże i brakuje im trwałości finansowej 

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy formułuje istotne zalecenia 
dotyczące poprawy wydajności, skuteczności i trwałości oczyszczalni ścieków komunalnych w dorzeczu 
Dunaju. Chociaż wydatki unijne w zasadniczy sposób przyczyniły się do postępów w realizacji głównych celów 
polityki wodnej UE poczynionych przez Republikę Czeską, Węgry, Rumunię i Słowację, we wszystkich tych 
państwach wystąpiły opóźnienia w zapewnieniu zgodności z przepisami i w wydatkowaniu dostępnych 
środków UE. Mimo że ogólnie ścieki były oczyszczane w odpowiedni sposób, w postępowaniu w zakresie 
wykorzystania osadu ściekowego i w przypadku wystąpienia przelewów burzowych występowały niekiedy 
uchybienia. Jedna trzecia oczyszczalni była zbyt duża, a kwestia ich trwałości finansowej budziła wątpliwości. 

– Dunaj stanowi główną arterię Europy o zasadniczym znaczeniu dla działalności handlowej, przewozów 
i ekosystemów. Z uwagi na fakt, że ścieki nie są oczyszczane w sposób skuteczny, rzeka ta jest jednak wyjątkowo 
podatna na zanieczyszczenia organiczne i inne formy zanieczyszczeń – stwierdził George Pufan, członek Trybunału 
odpowiedzialny za sprawozdanie. 

Kontrolerzy UE stwierdzili, że wydatki UE w okresie programowania 2007-2013 miały zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia postępów 
w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków we wszystkich czterech państwach. Osiągnięte postępy nie wystarczyły jednak, by 
dotrzymać wyznaczonych przez UE terminów dotyczących oczyszczania ścieków. Kontrolerzy zauważyli też, że państwa te 
wykorzystywały dostępne środki UE powoli, ryzykując tym samym utratę dofinansowania unijnego lub stwarzając konieczność 
pozyskania dodatkowego wsparcia z puli środków krajowych. 

Około jedną trzecią oczyszczalni uznano za zbyt duże, nawet po uwzględnieniu planowanych przyszłych podłączeń gospodarstw 
domowych do sieci kanalizacyjnej. Kontrolerzy ustalili też, że potencjalne funkcjonowanie oczyszczalni w przypadku przelewów 
burzowych nie może zostać poddane ocenie z powodu braku danych liczbowych. Badanie zgodności z przepisami unijnymi i krajowymi 
wykazało, że w oczyszczalniach ścieków we wszystkich krajach z wyjątkiem Rumunii w odpowiedni sposób wykorzystywano osad 
ściekowy, a w większości przypadków przestrzegano wymogów dotyczących odprowadzanych ścieków określonych w dyrektywie 
i pozwoleniach na ich odprowadzanie. Ponadto fakt, iż krajowe wymogi w zakresie ścieków oczyszczonych były niekiedy bardziej 
rygorystyczne niż te określone w dyrektywach oznacza, że konieczny może być przegląd dyrektyw. 

Kontrolerzy stwierdzili, że trwałość finansowa infrastruktury współfinansowanej przez UE była często wątpliwa. W 90% przypadków 
taryfy nakładane na użytkowników za odprowadzanie ścieków były zbyt niskie. Nie umożliwiały one oczyszczalniom pełnego pokrycia 
poniesionych kosztów i kształtowały się poniżej powszechnie przyjętej stopy przystępności cenowej wynoszącej 4% dochodów 
gospodarstwa domowego. Co więcej, kontrolerzy odnotowali brak informacji na temat tego, czy właściciele infrastruktury zgromadzili 
wystarczające rezerwy finansowe na potrzeby utrzymania i ewentualnej renowacji oczyszczalni.  

Dorzecze Dunaju stanowi największe dorzecze w Europie i obejmuje 19 państw. Jest ono podatne na zanieczyszczenia 
wody pochodzące z różnych źródeł. W okresach programowania 2000-2006 i 2007-2013 wkład UE na rzecz projektów 
w zakresie oczyszczania ścieków w czterech państwach członkowskich wyniósł 7,9 mld euro. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Trybunału publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli 
wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.  

W sprawozdaniu specjalnym nr 2/2015 pt. „Wsparcie UE na rzecz oczyszczalni ścieków komunalnych 
w dorzeczu Dunaju: konieczne są dalsze działania, aby pomóc państwom członkowskim w realizacji 
celów polityki UE w zakresie gospodarowania ściekami” zbadano, czy wydatki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na rzecz oczyszczania ścieków przyczyniły się 
do osiągnięcia przez państwa członkowskie celów unijnej polityki w zakresie gospodarowania 
ściekami. 

Ścieki i osady ściekowe mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość wód i gleb. W związku z tym UE 
przyjęła stosowne dyrektywy i udzieliła wsparcia finansowego na rzecz budowy systemów zbierania 
ścieków oraz oczyszczalni. 

Kontrolerzy przeprowadzili kontrolę w zakresie wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych w czterech państwach członkowskich położonych w dorzeczu Dunaju: w Republice 
Czeskiej, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Zbadali oni również próbę złożoną z oczyszczalni, aby 
przekonać się, w jaki sposób oczyszczają ścieki i wykorzystują osady ściekowe. W ten sposób 
kontrolerzy mogli ustalić, czy oczyszczalnie te mogą zapewnić trwałość finansową. 

 

Kontrolerzy UE zalecają, co następuje: 

• Komisja powinna wzmocnić wymogi dotyczące sprawozdawczości, a państwa członkowskie powinny 
wprowadzić przepisy prawne w celu zapewnienia bezzwłocznego podłączenia gospodarstw domowych do 
publicznej sieci kanalizacyjnej. 

• Komisja i państwa członkowskie powinny ustalić kryteria w zakresie wszystkich sposobów wykorzystania 
osadów ściekowych i podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia solidnego systemu monitorowania 
zanieczyszczeń. 

• Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do wdrożenia odpowiedzialnej polityki cenowej w zakresie 
ścieków, zgodnie z którą taryfy nie będą niższe niż wynoszący 4% poziom przystępności cenowej określony 
przez Komisję. Należy również podjąć działania w celu zapewnienia, by udostępniano wystarczające środki na 
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z utrzymaniem i remontem oczyszczalni. 

• Komisja powinna zwrócić uwagę na stosowne rozmiary oczyszczalni oraz wraz z państwami członkowskimi 
powinna zająć się kwestią przelewów burzowych, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na jakość wody. 
Operatorzy oczyszczalni powinni ponadto wykorzystywać możliwości ograniczenia kosztów operacyjnych. 

• Trybunał zaleca również, by Komisja oceniła, czy stężenia graniczne określone w dyrektywie są stosowne, 
biorąc pod uwagę postęp technologiczny, jaki dokonał się od czasu przyjęcia dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych w 1991 r. 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat ustaleń i zaleceń znajduje się w pełnej wersji sprawozdania na stronie 
internetowej www.eca.europa.eu. 
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