
 1 

 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,   00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RRW-2 Adresat:* 

 Sprawozdanie  Wysłać zgodnie z objaśnieniem 

   z realizacji inwestycji  
Numer identyfikacyjny   REGON w zakresie wodociągów    

 i sanitacji wsi   Termin przekazania  
 w roku 2018 zgodnie z PBSSP 2018 r. 

   (stan w dniu 31 grudnia)  

 

  Dział 1. Nakłady na środki trwałe (zapłacone)  w roku sprawozdawczym - w tys. zł  (z jednym znakiem po przecinku) 

  Ogółem Ze środków: 

Wyszczególnienie  (suma budżetu samo- miesz- ochrony środowiska* Unii Euro- innych* 

  kol. 2-8) państwa rządów kańców dotacja pożyczka pejskiej  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 

Zaopatrzenie wsi w wodę (sieć i przyłącza) 01         

Nowe stacje uzdatniania wody 02         

Modernizacja stacji uzdatniania wody 03         

Zbiorcza kanalizacja wiejska (sieć i przyłącza) 04         

Nowe zbiorcze oczyszczalnie ścieków  05         

Modernizacja zbiorczych oczyszczalni 

ścieków 
06 

        

Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków 07         

Zorganizowane wysypiska (składowiska) 

odpadów komunalnych 
08 

        

Razem 09         
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 Dział 2. Stan i efekty rzeczowe  (z dwoma znakami po przecinku) 

  Jednostka Oddanych do Ogółem* 

Wyszczególnienie  miary eksploatacji 

 w  roku 

sprawozdawczym 

stan na  

31 XII …. r. 

0  1 2 3 

Stacje uzdatniania wody 01 szt.   

Zmodernizowane stacje uzdatniania wody 02 szt.  x 

Zbiorcza sieć wodociągowa* 03 km   

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej* 04 km   

Zbiorcze oczyszczalnie  ilość obiektów 05 szt.   

ścieków  przepustowość* 06 m3/dobę   

Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie 

ścieków 
07 szt. 

 
x 

Indywidualne wiejskie oczyszczalnie 

ścieków* 
08 szt. 

  

Zorganizowane wysypiska (składowiska) 09 szt.   

odpadów komunalnych 10 ha   

Budynki mieszkalne* 11 szt.   

Budynki mieszkalne wodociągowej 12 szt.   

podłączone do zbiorczej 

sieci 
kanalizacyjnej 13 szt. 

  

Sołectwa 14 szt. x  

Sołectwa posiadające  wodociągową 15 szt.   

zbiorczą sieć kanalizacyjną 16 szt.   

Sołectwa  zwodociągowane 17 szt. x  

częściowo* skanalizowane 18 szt. x  

Stawki opłat min. 19 zł/m3   

za wodę (brutto) maks. 20 zł/m3   

Stawki opłat min. 21 zł/m3   

za ścieki (brutto) maks. 22 zł/m3   

 

 *Patrz objaśnienia 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie 
danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie 
formularza 2 

 

 

 

...........................................                                                                .......................................... 
(imię, nazwisko i numer telefonu osoby,      (pieczątka imienna i podpis osoby 

która sporządziła sprawozdanie)       działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 

 

    ................................................. 
     (miejscowość, data) 
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Objaśnienia do sprawozdania RRW-2 
 

W przypadku niewystępowania danych w określonym polu należy wstawić zero. 

 

Dział 1. 

W kolumnie 5 i 6 należy podać ogółem środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W kolumnie 8 (innych) - w opisie należy podać kwotę i nazwę jednostki partycypującej w budowie 

przedsięwzięcia. 

 

Dział 2. 

W kolumnie 3  należy podać łącznie liczbę urządzeń należących do właścicieli sektora publicznego i sektora 

prywatnego. 

W wierszu 03  należy podać ogółem (w km)  sieć przesyłową i rozdzielczą (na podstawie inwentaryzacji 

końcowej). 

W wierszu 04 należy wykazać (w km) sieć kanalizacji sanitarnej bez kanalizacji deszczowej. 

W wierszu 06 należy podać łączną (zaprojektowaną) przepustowość wykazanych oczyszczalni. 

W wierszu 08 należy wykazać wybudowane urządzenia do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych 

nieodprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, budowane dla jednego (kilku) gospodarstwa rolnego, 

domowego, obiektu usługowego lub użyteczności publicznej itp., o wydajności do 7,5 m3/dobę. 

W wierszu 11 należy podać liczbę budynków mieszkalnych, mieszkalno-inwentarskich lub mieszkalno-

gospodarskich bez względu na ich  formę własności. 

W wierszu 17 i 18  należy podać sołectwo, w którym budynki mieszkalne są podłączone do zbiorczej sieci 

wodociągowej/kanalizacyjnej poniżej 90% budynków mieszkalnych z wiersza 11, kol.3 (np. ze względu na 

brak środków, na duże koszty itp.). 

 

Obowiązek sporządzania sprawozdania mają: 

a) wójtowie (burmistrzowie) i przekazania do urzędów marszałkowskich, 

b) urzędy marszałkowskie i przekazania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

c) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazania do GUS, 

w terminach opisanych w PBSSP 2018 r. 

 


