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Warsztaty w Kadynach 24 września

1. W jaki sposób Państwa zdaniem 
można rozwiązać wskazane 
problemy?

2. Jakie instytucje lub jacy użytkownicy 
powinni być Państwa zdaniem 
zaangażowani w rozwiązywanie 
wskazanych problemów?



Warsztaty w Kadynach 24 września
Zaproponowane działania:
• Podłączenie Gminy Milejewo do oczyszczalni ścieków w 

Elblągu.
• Ewidencja i kontrola szczelności i częstotliwości 

opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki  w 
porównaniu do ilości pobieranej wody.

• Ewidencja i kontrola funkcjonowania małych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

• Odgórne określenie rodzaju przydomowej oczyszczalni 
ścieków na podstawie warunków lokalnych panujących w 
gminie (studium, warunki zabudowy). 



Warsztaty w Kadynach 24 września
Zaproponowane działania:
• Zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni: wzdłuż 

cieków, jezior, w pobliżu ujęć wód (konieczność lokalnych 
badań).

• System dopłat do rozwiązań indywidualnych w zakresie 
małych oczyszczalni ścieków. 

• Obowiązek podłączenia do kanalizacji po jej wybudowaniu.
• Składowanie obornika w bezpiecznej odległości od wód.
• Podnoszenia świadomości ekologicznej w lokalnych 

społecznościach poprzez działania medialne gmin i 
starostw; podnoszenie świadomości rolników.

• Ograniczenie wylesiania.



Warsztaty w Kadynach 24 września

Działania organizacyjne/pomocnicze:
• inwentaryzacja gospodarstw zanieczyszczających,
• inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni,
• analiza gospodarki wodno – ściekowej w poszczególnych 

gminach (zestawienie ilości pobranej wody do 
odprowadzonych ścieków),

• weryfikacja informacji o zagrożeniach powodziowych i 
alternatywnych sposobach ochrony przed powodzią.



Warsztaty
1. Które działania z wymienionych powyżej są 

Państwa zdaniem  najistotniejsze dla poprawy 
stanu ekologicznego wód na obszarze pilotowym? 
Proszę wybrać tylko działania, które Państwa 
zdaniem są realne. 

2. Kto powinien być odpowiedzialny za realizację 
wskazanych działań? Jakie są możliwe źródła 
finansowania wskazanych działań?

3. Jakie zakazy i nakazy Państwa zdaniem są 
wskazane do wprowadzenia w celu poprawy stanu 
wód? Proszę wskazać jedynie propozycje realne i 
skuteczne.



Warsztaty
Kryteria:
• realność działań/zakazów/nakazów
• koszty działań/zakazów/nakazów
• skuteczność działań/zakazów/nakazów
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