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W sprawie:  Postulatów na III Forum Wodne  
 
Polski Klub Ekologiczny - członek Koalicji na Rzecz Czystego Bałtyku (Coalition Clean 
Baltic) włączając się w proces konsultacji społecznych towarzyszących opracowywaniu 
Planów Gospodarowania Wodami, postuluje temat zrównowaŜonej sanitacji jako istotny 
dla rozwiązania problemu niedostatecznej sanitacji obszarów wiejskich i rekreacyjnych, 
problemu nierozwiązanego na terenie wszystkich polskich zlewni. 
„WyposaŜenie w infrastrukturę słuŜącą zbieraniu i oczyszczaniu ścieków na terenach 
wiejskich osiąga poziom zaledwie kilku procent wymaganego stanu” – ten cytat z wyd. 
Ministerstwa Środowiska Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy w ramach II tury konsultacji społecznych wdraŜania RDW - tłumaczy wagę 
nierozwiązanego problemu. 
Wykonany przez naszą organizację w styczniu 2008r. raport nt. stanu gospodarki ściekowej 
w naszym kraju alarmuje, Ŝe po 2015r. tj. po wdroŜeniu Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków znaczny procent naszego społeczeństwa, Ŝyjącego w małych wiejskich 
aglomeracjach (RLM<2000) będzie pozbawiony dostępu do higienicznego i przyjaznego 
dla środowiska systemu utylizacji ścieków z gospodarstw domowych. 
InŜynierowie – ekolodzy w najwyŜej uprzemysłowionych krajach zachodniej Europy 
(Niemiec, Szwecji, Norwegii) promują i wdraŜają nowoczesne systemy tzw. zrównowaŜonej 
sanitacji (sustainable sanitation) bazujące na zasadzie separacji i odzysku „u źrodła” 
substancji odŜywczych i energii z odprowadzanych ścieków oraz lokalnym stosowaniu 
naturalnych systemów oczyszczania ścieków, wychodząc z załoŜenia, Ŝe zcentralizowane 
systemy zbierania i oczyszczania ścieków bytowych są nieuzasadnione ekonomicznie, 
społecznie i środowiskowo na terenach o niskiej koncentracji zabudowy. 
 
Rozwinięcie tego zagadnienia znajdzie Pan w załączonym do pisma opracowaniu Global 
Water Partnership CEE „ZrównowaŜona sanitacja w Europie Środkowej i Wschodniej – 
wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich osiedli ludzkich”. 
Uprzejmie proszę o zgłoszenie tematu „zrównowaŜonej sanitacji” w dyskusji panelowej na 
III Forum Wodnym w Rawie Mazowieckiej w dniach 25 – 26 marca br. poświęconej 
Planom Zarządzania Wodami w Dorzeczach. 
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