
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska
wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód, któ-
re powinno byç eliminowane (wykaz I), oraz sub-
stancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska
wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód, któ-
re powinno byç ograniczane (wykaz II);

2) miejsce i minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania pró-
bek Êcieków, metodyki referencyjne analizy i spo-
sób oceny, czy Êcieki odpowiadajà wymaganym
warunkom;

3) warunki, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu
Êcieków do wód lub do ziemi, w tym najwy˝sze
dopuszczalne wartoÊci zanieczyszczeƒ, oraz wa-
runki, jakie nale˝y spe∏niç w celu rolniczego wyko-
rzystania Êcieków.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o wartoÊci
wskaênika w próbce Êredniej:

1) dobowej — rozumie si´ przez to wartoÊç zmierzo-
nà w próbce powsta∏ej ze zmieszanych próbek po-
bieranych r´cznie lub automatycznie w okresie do-
by, w odst´pach co najwy˝ej dwugodzinnych, pro-
porcjonalnych do przep∏ywu;

2) miesi´cznej — rozumie si´ przez to wartoÊç obli-
czonà jako Êrednia arytmetyczna ze wszystkich
wartoÊci zmierzonych w próbkach Êrednich dobo-
wych, pobranych w danym miesiàcu;

3) rocznej — rozumie si´ przez to wartoÊç obliczonà
jako Êrednia arytmetyczna ze wszystkich wartoÊci
zmierzonych w próbkach Êrednich dobowych, po-
branych w danym roku.

§ 3. Âcieki wprowadzane do wód nie powinny wy-
wo∏ywaç w wodach takich zmian fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych, które uniemo˝liwia∏yby prawi-
d∏owe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spe∏-
nienie przez wody okreÊlonych dla nich wymagaƒ ja-
koÊciowych, zwiàzanych z ich u˝ytkowaniem wynikajà-
cym z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

§ 4. 1. Âcieki bytowe wprowadzane do wód nie po-
winny zawieraç substancji zanieczyszczajàcych w ilo-
Êciach przekraczajàcych najwy˝sze dopuszczalne war-
toÊci wskaêników zanieczyszczeƒ, które sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, lub powinny
spe∏niaç minimalny procent redukcji zanieczyszczeƒ
okreÊlony w tym za∏àczniku.

2. Âcieki komunalne inne ni˝ Êcieki bytowe, zwane
dalej „Êciekami komunalnymi”, wprowadzane do wód
nie powinny zawieraç:

1) substancji zanieczyszczajàcych w iloÊciach prze-
kraczajàcych najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ, które sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, lub powinny
spe∏niaç minimalny procent redukcji zanieczysz-
czeƒ okreÊlony w tym za∏àczniku;

2) innych substancji zanieczyszczajàcych ni˝ wymie-
nione w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w ilo-
Êciach przekraczajàcych najwy˝sze dopuszczalne
wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,
z tym ˝e:

a) je˝eli Êciekami przemys∏owymi wchodzàcymi
w sk∏ad Êcieków komunalnych sà Êcieki pochodzà-
ce z sektorów przemys∏owych, które sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia, zwane dalej
„Êciekami przemys∏owymi biologicznie rozk∏adal-
nymi”, to iloÊci substancji zanieczyszczajàcych nie
powinny przekraczaç najwy˝szych dopuszczal-
nych dla tych Êcieków wartoÊci okreÊlonych w ta-
beli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

b) je˝eli w sk∏ad Êcieków komunalnych wchodzà
Êcieki przemys∏owe biologicznie rozk∏adalne
i pozosta∏e Êcieki przemys∏owe, to iloÊci substan-
cji zanieczyszczajàcych nie powinny przekraczaç
najwy˝szych dopuszczalnych dla pozosta∏ych
Êcieków przemys∏owych wartoÊci okreÊlonych
w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Je˝eli Êcieki komunalne zawierajà substancje
szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wodnego, o któ-
rych mowa w lp. 3—16 w tabeli I w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia, to dopuszcza si´ ich oznaczanie jako
sumaryczny wskaênik AOX (adsorbowalne zwiàzki
chloroorganiczne).

4. Spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1
i 2, ocenia si´ na podstawie pomiarów iloÊci i jakoÊci
Êcieków.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie warunków, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdo-

wej — gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922).



5. Obcià˝enie oczyszczalni Êcieków wyra˝one rów-
nowa˝nà liczbà mieszkaƒców, zwanà dalej „RLM”, od
którego zale˝à wymagania dotyczàce oczyszczania
Êcieków, oblicza si´ na podstawie maksymalnego
Êredniego tygodniowego ∏adunku zanieczyszczenia
wyra˝onego wskaênikiem BZT5 (pi´ciodobowego bio-
chemicznego zapotrzebowania tlenu) dop∏ywajàcego
do oczyszczalni w ciàgu roku, z wy∏àczeniem sytuacji
nietypowych, w szczególnoÊci wynikajàcych z inten-
sywnych opadów; obcià˝enie oczyszczalni Êcieków
nowo budowanej, rozbudowywanej lub przebudowy-
wanej przyjmuje si´ na podstawie za∏o˝eƒ projekto-
wych.

6. Dopuszcza si´ uproszczony sposób obliczania
obcià˝enia istniejàcych oczyszczalni Êcieków o RLM
poni˝ej 15 000, na podstawie wyników badaƒ kontrol-
nych Êcieków przeprowadzonych w ostatnim roku
zgodnie z § 5 ust. 2, je˝eli badania te nie wykaza∏y ˝ad-
nych istotnych zmian stanu i sk∏adu tych Êcieków. 

7. Âcieki pochodzàce z w∏asnego gospodarstwa
domowego oraz rolnego, wprowadzane do wód, nie
powinny przekraczaç najwy˝szych dopuszczalnych
wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych dla
RLM poni˝ej 2 000, które sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia. 

§ 5. 1. Próbki Êcieków, o których mowa w § 4 ust. 1
i 2, dop∏ywajàcych i odp∏ywajàcych z oczyszczalni
Êcieków, w zakresie wskaêników okreÊlonych w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia, nale˝y pobieraç: 

1) w regularnych odst´pach czasu w ciàgu roku; 

2) stale w tym samym miejscu, w którym Êcieki do-
p∏ywajà do oczyszczalni lub sà wprowadzane do
wód lub do ziemi, a je˝eli to konieczne — w innym
miejscu reprezentatywnym dla iloÊci i jakoÊci tych
Êcieków.

2. Liczba Êrednich dobowych próbek Êcieków,
o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, dop∏ywajàcych i od-
p∏ywajàcych z oczyszczalni, nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

1) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM poni˝ej
2 000 — 4 próbki w ciàgu roku, a je˝eli zostanie
wykazane, ˝e Êcieki spe∏niajà wymagane warunki
— 2 próbki w nast´pnych latach; je˝eli jedna prób-
ka z dwóch nie spe∏ni tego warunku, w nast´pnym
roku pobiera si´ ponownie 4 próbki;

2) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM od 2 000
do 14 999 — 12 próbek w ciàgu roku, a je˝eli zosta-
nie wykazane, ˝e Êcieki spe∏niajà wymagane wa-
runki — 4 próbki w nast´pnych latach; je˝eli jedna
próbka z czterech nie spe∏ni tego warunku, w na-
st´pnym roku pobiera si´ ponownie 12 próbek;

3) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM od
15 000 do 49 999 — 12 próbek w ciàgu roku; 

4) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM równej
50 000 i powy˝ej — 24 próbki w ciàgu roku.

3. Je˝eli w pozwoleniu wodnoprawnym na wpro-
wadzanie Êcieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2,

okreÊla si´ tylko najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci za-
nieczyszczeƒ, to obowiàzek pobierania próbek Êcie-
ków dla oczyszczalni, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 2, dotyczy tylko Êcieków odp∏ywajàcych.

4. Pobieranie próbek Êcieków komunalnych, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 2, odp∏ywajàcych z oczyszczalni,
w zakresie innych substancji zanieczyszczajàcych ni˝
wymienione w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia oraz
pomiary iloÊci i jakoÊci tych Êcieków powinny byç do-
konywane w regularnych odst´pach czasu, stale
w tym samym miejscu z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà
ni˝ raz na dwa miesiàce. 

§ 6. 1. Âcieki przemys∏owe, w tym wody odcieko-
we ze sk∏adowisk odpadów i miejsc ich magazynowa-
nia, wprowadzane do wód nie powinny zawieraç sub-
stancji zanieczyszczajàcych w iloÊciach przekraczajà-
cych najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci wskaêników
zanieczyszczeƒ okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozpo-
rzàdzenia. 

2. Âcieki przemys∏owe biologicznie rozk∏adalne,
wprowadzane do wód, nie powinny zawieraç substan-
cji zanieczyszczajàcych w iloÊciach przekraczajàcych
najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanie-
czyszczeƒ okreÊlone w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia. 

3. Âcieki inne ni˝ Êcieki przemys∏owe i Êcieki prze-
mys∏owe biologicznie rozk∏adalne, zwane dalej „Êcie-
kami innymi”, wprowadzane do wód nie powinny za-
wieraç substancji zanieczyszczajàcych w iloÊciach
przekraczajàcych najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ, okreÊlone w tabeli I, a dla
pozosta∏ych Êcieków przemys∏owych w tabeli II w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia. 

4. Âcieki z oczyszczania gazów odlotowych z pro-
cesu termicznego przekszta∏cania odpadów, wprowa-
dzane do wód, nie powinny zawieraç substancji zanie-
czyszczajàcych w iloÊciach przekraczajàcych najwy˝-
sze dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczysz-
czeƒ, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do rozporzà-
dzenia. 

5. Spe∏nienie warunków, o których mowa
w ust. 1—4, potwierdza si´ ocenà przeprowadzonà na
podstawie pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków. 

6. Je˝eli Êcieki przemys∏owe zawierajàce substan-
cje szczególnie szkodliwe, okreÊlone w tabeli I w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, podlegajà rozcieƒcze-
niu innymi Êciekami, najwy˝sze dopuszczalne warto-
Êci tych substancji w Êciekach, wyra˝one w mg/l, nale-
˝y podzieliç przez wielokrotnoÊç rozcieƒczenia.

§ 7. 1. Pobieranie próbek Êcieków, o których mowa
w § 6 ust. 1—3, wprowadzanych do wód oraz pomia-
ry ich iloÊci i jakoÊci powinny byç dokonywane:

1) w regularnych odst´pach czasu;

2) z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝ raz na dwa mie-
siàce, stale w tym samym miejscu, w którym Êcie-
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ki sà wprowadzane do wód, a je˝eli to konieczne
— w innym miejscu reprezentatywnym dla iloÊci
i jakoÊci tych Êcieków.

2. Pobieranie próbek Êcieków przemys∏owych za-
wierajàcych substancje szczególnie szkodliwe, które sà
okreÊlone w tabeli I w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia, oraz pomiary st´˝eƒ tych substancji, a tak˝e pomia-
ry iloÊci Êcieków, powinny byç wykonywane codzien-
nie, w miejscu reprezentatywnym dla wszystkich Êcie-
ków odprowadzanych z zak∏adu, które mogà byç zanie-
czyszczone substancjami szczególnie szkodliwymi. 

3. Je˝eli Êcieki zawierajàce substancje szczególnie
szkodliwe, które sà okreÊlone w tabeli I w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia, sà oczyszczane poza zak∏adem
przemys∏owym, w zak∏adzie oczyszczania przeznaczo-
nym do usuwania tych substancji, dopuszcza si´ po-
bieranie próbek w miejscu, w którym Êcieki zawierajà-
ce substancje szczególnie szkodliwe opuszczajà zak∏ad
oczyszczania.

§ 8. 1. Âcieki, o których mowa w § 6 ust. 1—3,
wprowadzane do wód, odpowiadajà wymaganym wa-
runkom, je˝eli:

1) Êrednie dobowe i Êrednie miesi´czne wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ nie przekraczajà naj-
wy˝szych dopuszczalnych wartoÊci tych wskaêni-
ków, które sà okreÊlone w tabeli I w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia; 

2) Êrednie roczne wartoÊci azotu ogólnego i fosforu
ogólnego nie przekraczajà najwy˝szych dopusz-
czalnych wartoÊci tych wskaêników okreÊlonych
w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia;

3) we wszystkich próbkach Êrednich dobowych zmie-
rzone wartoÊci temperatury oraz pH nie przekra-
czajà najwy˝szych dopuszczalnych wartoÊci tych
wskaêników okreÊlonych w tabeli II w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia;

4) co najmniej w czterech z szeÊciu kolejnych Êred-
nich dobowych próbkach Êcieków zmierzone war-
toÊci pozosta∏ych wskaêników zanieczyszczeƒ
obecnych w Êciekach nie przekraczajà najwy˝-
szych dopuszczalnych wartoÊci tych wskaêników
okreÊlonych w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozpo-
rzàdzenia;

5) w Êredniej dobowej próbce Êcieków przemys∏o-
wych biologicznie rozk∏adalnych, niespe∏niajàcej
wymagaƒ, najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci sà
przekraczane nie wi´cej ni˝ o 100 % dla wskaêni-
ków zanieczyszczeƒ okreÊlonych w lp. 3, 5, 6, 8, 14,
25, 30, 40, 45, 54, 55, 58 w tabeli II w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia;

6) w Êredniej dobowej próbce pozosta∏ych Êcieków,
niespe∏niajàcej wymagaƒ, najwy˝sze dopuszczal-
ne wartoÊci sà przekroczone nie wi´cej ni˝ o 100 %
dla wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych
w lp. 3—10, 13—18 i 59 oraz nie wi´cej ni˝ o 50 %
dla wskaêników zanieczyszczeƒ w lp. 19—58 w ta-
beli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia;

7) nie zawierajà substancji zanieczyszczajàcych w ilo-
Êciach przekraczajàcych dopuszczalne masy sub-
stancji przypadajàce na jednostk´ masy wykorzy-
stywanego surowca, materia∏u, paliwa lub powsta-
jàcego produktu, o których mowa w art. 45 ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

2. Dla oceny, czy Êcieki spe∏niajà warunek najwy˝-
szej dopuszczalnej Êredniej miesi´cznej masy odpro-
wadzanej substancji szczególnie szkodliwej, okreÊlo-
nej w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 7, do-
daje si´ masy tej substancji odprowadzane ka˝dego
dnia danego miesiàca i dzieli si´ otrzymanà sum´ od-
powiednio przez mas´ substancji wykorzystanej
w tym miesiàcu lub przez zainstalowanà zdolnoÊç pro-
dukcyjnà. 

3. Je˝eli ustalenie masy substancji szczególnie
szkodliwej wykorzystanej w okresie miesiàca nie jest
mo˝liwe w sposób, o którym mowa w ust. 2, mas´ t´
ustala si´ na podstawie masy tej substancji zu˝ywanej
zgodnie ze zdolnoÊcià produkcyjnà. 

4. Âcieki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, odpowia-
dajà wymaganym warunkom, je˝eli:

1) liczba pobranych w ciàgu roku Êrednich dobowych
próbek Êcieków, które nie spe∏ni∏y warunków do-
tyczàcych najwy˝szych dopuszczalnych wartoÊci
lub procentu redukcji zanieczyszczeƒ okreÊlonych
wskaênikami BZT5, ChZT (chemicznego zapotrze-
bowania tlenu) i zawiesin ogólnych, nie jest wi´k-
sza od liczby tych próbek, która jest okreÊlona
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;

2) próbki niespe∏niajàce warunku, o którym mowa
w pkt 1, nie wykazujà odchyleƒ od najwy˝szych
dopuszczalnych wartoÊci lub procentu redukcji za-
nieczyszczeƒ wi´kszych ni˝ o 100 % dla BZT5
i ChZT oraz odchyleƒ od najwy˝szej dopuszczalnej
wartoÊci lub procentu redukcji zawiesin ogólnych
wi´kszych ni˝ o 150 %;

3) Êrednie roczne wartoÊci azotu ogólnego i fosforu
ogólnego nie przekraczajà najwy˝szych dopusz-
czalnych wartoÊci lub spe∏niajà minimalny pro-
cent redukcji zanieczyszczeƒ, okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

5. Âcieki, o których mowa w § 4 ust. 2, odpowiada-
jà wymaganym warunkom w zakresie innych substan-
cji zanieczyszczajàcych ni˝ wymienione w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia, je˝eli spe∏niajà odpowiednio
wymagane warunki, o których mowa w ust. 1.

6. W ocenie, czy Êcieki odpowiadajà wymaganym
warunkom, nie uwzgl´dnia si´ przekroczeƒ najwy˝-
szych dopuszczalnych wartoÊci zanieczyszczeƒ, je˝eli
sà one nast´pstwem intensywnych opadów wywo∏u-
jàcych co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego
odp∏ywu Êcieków z oczyszczalni okreÊlonego dla okre-
su bezopadowego.

§ 9. 1. Spe∏nienie warunków, o których mowa
w § 6 ust. 4, ocenia si´ na podstawie pomiarów iloÊci
i jakoÊci Êcieków.
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2. Pomiarów, o których mowa w ust. 1, dokonuje
si´:

1) w sposób ciàg∏y — dla pH, temperatury i przep∏ywu;

2) raz na dob´ — dla zawiesin ogólnych;

3) co najmniej raz na miesiàc — dla rt´ci, kadmu, ta-
lu, arsenu, o∏owiu, chromu, miedzi, niklu, cynku
i ich zwiàzków; 

4) co najmniej raz na szeÊç miesi´cy — dla dioksyn
i furanów, z tym ˝e w ciàgu pierwszych 12 miesi´-
cy eksploatacji instalacji — co najmniej raz na trzy
miesiàce.

3. Pobieranie próbek Êcieków z oczyszczania ga-
zów odlotowych z procesu termicznego przekszta∏ca-
nia odpadów wprowadzanych do wód oraz pomiary
ich iloÊci i jakoÊci powinny byç wykonywane w miej-
scu, w którym Êcieki sà wprowadzane do wód, a je˝e-
li to konieczne — w innym miejscu reprezentatywnym
dla iloÊci i jakoÊci tych Êcieków.

4. Je˝eli Êcieki z oczyszczania gazów odlotowych
z procesu termicznego przekszta∏cania odpadów sà
oczyszczane razem ze Êciekami z innych êróde∏ miej-
scowych, aby sprawdziç zgodnoÊç z najwy˝szymi do-
puszczalnymi wartoÊciami wskaêników zanieczysz-
czeƒ okreÊlonymi w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,
z wy∏àczeniem temperatury i pH, nale˝y, na podstawie
pomiarów, przeprowadziç obliczenia bilansu masy
w celu wyznaczenia we wprowadzanych Êciekach
oczyszczonych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ,
jakie mogà zostaç przypisane Êciekom powstajàcym
z oczyszczania gazów odlotowych. 

§ 10. Âcieki z oczyszczania gazów odlotowych
z procesu termicznego przekszta∏cania odpadów,
wprowadzane do wód, odpowiadajà wymaganym wa-
runkom, je˝eli w ciàgu roku:

1) 95 % i 100 % zmierzonych wartoÊci zawiesin ogól-
nych nie przekracza odpowiednio najwy˝szych do-
puszczalnych wartoÊci tego wskaênika,

2) nie wi´cej ni˝ jeden wynik pomiaru zawartoÊci me-
tali ci´˝kich przekracza najwy˝sze dopuszczalne
wartoÊci tych wskaêników,

3) wyniki dwukrotnych pomiarów dioksyn i furanów
nie przekraczajà najwy˝szych dopuszczalnych war-
toÊci tych wskaêników

— okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Âcieki bytowe, Êcieki komunalne, Êcieki po-
chodzàce ze stacji uzdatniania wody, Êcieki przemys∏o-
we biologicznie rozk∏adalne, wody z odwodnienia za-
k∏adów górniczych oraz Êcieki oczyszczane w procesie
odwróconej osmozy mogà byç wprowadzane do zie-
mi, je˝eli:

1) nie b´dà stanowi∏y zagro˝enia dla jakoÊci wód
podziemnych, w szczególnoÊci nie spowodujà za-
nieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie
szkodliwymi;

2) nie zosta∏y przekroczone najwy˝sze dopuszczalne
wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ, okreÊlone dla:

a) Êcieków bytowych z oczyszczalni:

— o RLM poni˝ej lub równej 9 999 — w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia dla oczyszczalni
o RLM od 2 000 do 9 999,

— o RLM od 10 000 — w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia, 

b) Êcieków komunalnych z oczyszczalni:

— o RLM poni˝ej lub równej 9 999 — w za∏àcz-
niku nr 1 do rozporzàdzenia dla oczyszczalni
o RLM od 2 000 do 9 999, a dla innych sub-
stancji zanieczyszczajàcych w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia,

— o RLM od 10 000 — w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia, a dla innych substancji zanie-
czyszczajàcych w za∏àczniku nr 3 do rozpo-
rzàdzenia, 

c) Êcieków przemys∏owych biologicznie rozk∏adal-
nych, Êcieków pochodzàcych ze stacji uzdatnia-
nia wody oraz Êcieków oczyszczanych w proce-
sie odwróconej osmozy — w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia,

d) wód pochodzàcych z odwodnienia zak∏adów gór-
niczych — w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia;

3) dla Êcieków pochodzàcych ze stacji uzdatniania
wody oraz Êcieków oczyszczanych w procesie od-
wróconej osmozy — miejsce wprowadzania Êcie-
ków lub dno urzàdzeƒ wodnych oddzielone jest
warstwà gruntu o mià˝szoÊci co najmniej 1,5 m od
najwy˝szego u˝ytkowego poziomu wodonoÊnego
wód podziemnych;

4) dla pozosta∏ych Êcieków — miejsce wprowadzania
Êcieków lub dno urzàdzeƒ wodnych oddzielone
jest warstwà gruntu o mià˝szoÊci co najmniej 3 m
od najwy˝szego u˝ytkowego poziomu wodonoÊ-
nego wód podziemnych. 

2. Wprowadzanie Êcieków, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a i b, do ziemi z oczyszczalni o RLM od 10 000
dopuszcza si´ jedynie w sytuacjach szczególnych uwa-
runkowaƒ lokalizacyjnych oraz braku mo˝liwoÊci zasto-
sowania innego rozwiàzania technicznego.

3. Âcieki inne albo Êcieki przemys∏owe, b´dàce mie-
szaninà Êcieków bytowych, wód z odwodnienia zak∏a-
dów górniczych, wód ch∏odniczych, wód opadowych
lub roztopowych, lub Êcieków pochodzàcych ze stacji
uzdatniania wody, mogà byç wprowadzane do ziemi je-
dynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowaƒ lokali-
zacyjnych oraz braku mo˝liwoÊci zastosowania innego
rozwiàzania technicznego, pod warunkiem ˝e: 

1) Êcieki bytowe przed zmieszaniem z wodami z od-
wodnienia zak∏adów górniczych, wodami ch∏odni-
czymi, wodami opadowymi lub roztopowymi, lub
Êciekami pochodzàcymi ze stacji uzdatniania wo-
dy nie powinny zawieraç substancji zanieczyszcza-
jàcych w iloÊciach przekraczajàcych najwy˝sze do-
puszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ,
które sà okreÊlone w ust. 1 pkt 2 lit. a;
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2) wody z odwodnienia z zak∏adów górniczych przed
zmieszaniem ze Êciekami bytowymi, wodami
ch∏odniczymi, wodami opadowymi lub roztopo-
wymi, lub Êciekami pochodzàcymi ze stacji uzdat-
niania wody nie powinny zawieraç substancji za-
nieczyszczajàcych w iloÊciach przekraczajàcych
najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci wskaêników za-
nieczyszczeƒ, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia;

3) temperatura wód ch∏odniczych przed zmieszaniem
ze Êciekami bytowymi, wodami z odwodnienia za-
k∏adów górniczych, wodami opadowymi lub roz-
topowymi, lub Êciekami pochodzàcymi ze stacji
uzdatniania wody nie jest wy˝sza ni˝ 35 °C;

4) wody opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem
ze Êciekami bytowymi, wodami z odwodnienia za-
k∏adów górniczych, wodami ch∏odniczymi lub Êcie-
kami pochodzàcymi ze stacji uzdatniania wody nie
powinny zwieraç zawiesin ogólnych w iloÊciach
wi´kszych ni˝ 100 mg/l, a w´glowodorów ropopo-
chodnych w iloÊciach wi´kszych ni˝ 15 mg/l;

5) Êcieki pochodzàce ze stacji uzdatniania wody przed
zmieszaniem ze Êciekami bytowymi, wodami z od-
wodnienia zak∏adów górniczych, wodami ch∏odni-
czymi lub wodami opadowymi lub roztopowymi
nie powinny zawieraç substancji zanieczyszczajà-
cych w iloÊciach przekraczajàcych najwy˝sze do-
puszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia;

6) miejsce wprowadzania Êcieków lub dno urzàdzeƒ
wodnych oddzielone jest warstwà gruntu o mià˝-
szoÊci co najmniej 3 m od najwy˝szego u˝ytkowe-
go poziomu wodonoÊnego wód podziemnych.

4. Spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3, ocenia si´ na podstawie pomiarów
iloÊci i jakoÊci Êcieków, stosujàc odpowiednio przepi-
sy § 5, 7, 8 i 21.

5. Âcieki pochodzàce z w∏asnego gospodarstwa
domowego lub rolnego mogà byç wprowadzane do
ziemi, w granicach gruntu stanowiàcego w∏asnoÊç
wprowadzajàcego, je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:

1) iloÊç Êcieków nie przekracza 5,0 m3 na dob´;

2) BZT5 Êcieków dop∏ywajàcych jest redukowane co
najmniej o 20 %, a zawartoÊç zawiesin ogólnych
co najmniej o 50 %;

3) miejsce wprowadzania Êcieków oddzielone jest
warstwà gruntu o mià˝szoÊci co najmniej 1,5 m od
najwy˝szego u˝ytkowego poziomu wodonoÊnego
wód podziemnych. 

6. Âcieki pochodzàce z w∏asnego gospodarstwa
domowego lub rolnego mogà byç wprowadzane do
urzàdzeƒ wodnych, w granicach gruntu stanowiàcego
w∏asnoÊç wprowadzajàcego, je˝eli spe∏nione sà ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

1) iloÊç Êcieków nie przekracza 5,0 m3 na dob´;

2) Êcieki odpowiadajà wymaganiom dla oczyszczalni
o RLM od 2 000 do 9 999 okreÊlonym w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia;

3) najwy˝szy u˝ytkowy poziom wodonoÊny wód pod-
ziemnych znajduje si´ co najmniej 1,5 m pod
dnem tych urzàdzeƒ.

7. Przepisów ust. 1, 4 i 5 nie stosuje si´ do Êcieków
oczyszczanych w gruncie i odprowadzanych syste-
mem drena˝owym do Êródlàdowych wód powierzch-
niowych p∏ynàcych oraz do Êcieków wykorzystywa-
nych rolniczo.

§ 12. 1. Âcieki mogà byç przeznaczone do rolnicze-
go wykorzystania, je˝eli BZT5 Êcieków dop∏ywajàcych
jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartoÊç za-
wiesin ogólnych co najmniej o 50 %.

2. Âcieki, o których mowa w ust. 1:

1) powinny odpowiadaç warunkom sanitarnym, które
sà okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia;

2) nie powinny stanowiç zagro˝enia dla jakoÊci wód
podziemnych i powierzchniowych, a w szczegól-
noÊci nie powinny spowodowaç zanieczyszczenia
tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi;

3) nie powinny przekraczaç najwy˝szych dopuszczal-
nych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ obec-
nych w Êciekach:

a) o lp. 1 i 2 okreÊlonych w tabeli I w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia,

b) o lp. 2 i 21—58 okreÊlonych w tabeli II w za∏àcz-
niku nr 3 do rozporzàdzenia dla wskaêników
i substancji szczególnie szkodliwych dla zdro-
wia ludzi oraz utrudniajàcych samooczyszcza-
nie si´ wód i gleby. 

§ 13. 1. Dopuszczalne zawartoÊci metali ci´˝kich
w glebach, w warstwie 0—30 cm, przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania Êcieków nie mogà przekra-
czaç wartoÊci, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 7 do
rozporzàdzenia.

2. Spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1
oraz § 12, ocenia si´ na podstawie badaƒ Êcieków
i gleby.

3. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne
oraz badania stanu i sk∏adu Êcieków przeznaczonych
do rolniczego wykorzystania wykonuje si´ co najmniej
raz na dwa miesiàce.

4. Badania zawartoÊci metali ci´˝kich w glebach
przeznaczonych do rolniczego wykorzystania Êcieków
przeprowadza si´ co 5 lat.

§ 14. 1. Rolnicze wykorzystanie Êcieków mo˝e byç
stosowane poza obszarami p∏ytkiego wyst´powania
ska∏ szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni
warstwà nieprzepuszczalnà.

2. Po∏o˝enie gruntów przewidzianych do rolnicze-
go wykorzystania Êcieków oraz urzàdzeƒ i instalacji
przeznaczonych do magazynowania i przygotowania
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Êcieków powinno odpowiadaç warunkom, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 15. Dawki Êcieków przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania powinny byç ustalane stosownie do:

1) potrzeb pokarmowych roÊlin uprawnych, zasobno-
Êci gleb w fosfor i potas, z uwzgl´dnieniem dop∏y-
wu sk∏adników pokarmowych pochodzàcych z na-
wozów i innych êróde∏ oraz iloÊci wody dostarcza-
nej roÊlinom z nawadniania, zgodnie z przepisami
o nawozach i nawo˝eniu;

2) warunków klimatycznych, zagospodarowania grun-
tów i systemów p∏odozmianu.

§ 16. 1. Wody wykorzystane na potrzeby chowu
lub hodowli:

1) ryb ∏ososiowatych,

2) ryb innych ni˝ ∏ososiowate, je˝eli ich chów lub ho-
dowla przebiega w warunkach zbli˝onych do cho-
wu lub hodowli ryb ∏ososiowatych

— wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny
przekraczaç najwy˝szych dopuszczalnych wzrostów
zawartoÊci substancji zanieczyszczajàcych wyra˝o-
nych wskaênikami, które sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 9 do rozporzàdzenia. 

2. Do odbiornika Êcieków mogà byç wprowadzane
wody wykorzystane, o których mowa w ust. 1, zawie-
rajàce wy∏àcznie zanieczyszczenia, które powsta∏y
w efekcie procesów metabolicznych u ryb oraz do-
puszczonych do obrotu produktów leczniczych wete-
rynaryjnych stosowanych zgodnie z charakterystykà
tych produktów. 

3. Liczba pobieranych Êrednich dobowych próbek
wód dop∏ywajàcych i wód wykorzystanych, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 4 próbki
w ciàgu roku i je˝eli zostanie wykazane, ˝e wody wy-
korzystane spe∏niajà wymagane warunki — 2 próbki
w nast´pnych latach.

4. Wody, o których mowa w ust. 1, odpowiadajà
wymaganym warunkom, je˝eli:

1) na 4 pobrane Êrednie dobowe próbki jedna nie
spe∏nia najwy˝szych dopuszczalnych wzrostów za-
wartoÊci substancji zanieczyszczajàcych;

2) w nast´pnych latach na 2 pobrane Êrednie dobo-
we próbki jedna nie spe∏nia najwy˝szych dopusz-
czalnych wzrostów zawartoÊci substancji zanie-
czyszczajàcych.

5. JakoÊç wód, o których mowa w ust. 1, ocenia si´,
nie uwzgl´dniajàc przekroczeƒ najwy˝szych dopuszczal-
nych wzrostów zawartoÊci substancji okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia, je˝eli sà one nast´p-
stwem wyjàtkowych warunków pogodowych, w szcze-
gólnoÊci intensywnych opadów atmosferycznych, top-
nienia Êniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy. 

§ 17. 1. Âcieki przemys∏owe o zawartoÊci sumy
chlorków i siarczanów powy˝ej 1 500 mg/l, z wy∏àcze-
niem wskaêników okreÊlonych w lp. 16 i 17 w tabe-
li II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, oraz wody po-

chodzàce z odwodnienia zak∏adów górniczych niezale˝-
nie od zawartoÊci sumy chlorków i siarczanów, z wy∏à-
czeniem wskaêników, które sà okreÊlone w lp. 16 i 17
w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, mogà
byç wprowadzane:

1) do wód morza terytorialnego i morskich wód we-
wn´trznych — bez ograniczeƒ;

2) do Êródlàdowych wód powierzchniowych p∏ynà-
cych — je˝eli nie narusza to warunków okreÊlo-
nych w § 3, a sumaryczna zawartoÊç chlorków
i siarczanów w tych wodach, wyliczona przy za∏o-
˝eniu pe∏nego wymieszania, nie przekroczy 1 g/l.

2. Âcieki, o których mowa w ust. 1, nie powinny za-
wieraç pozosta∏ych substancji zanieczyszczajàcych
w iloÊciach przekraczajàcych najwy˝sze dopuszczalne
wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Je˝eli nie mo˝na dotrzymaç warunków, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, a zastosowanie odpowied-
niego rozwiàzania technicznego jest niemo˝liwe lub
ekonomicznie nieuzasadnione, na krótkich odcinkach
poni˝ej miejsca wprowadzania Êcieków i wód, o któ-
rych mowa w ust. 1, mo˝na dopuÊciç sumarycznà za-
wartoÊç chlorków i siarczanów wi´kszà ni˝ 1 g/l, je˝eli
nie spowoduje to szkód w Êrodowisku wodnym i nie
utrudni korzystania z wód przez innych u˝ytkowników.

4. Spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1
i 2, potwierdza si´ ocenà przeprowadzonà na podsta-
wie pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków, stosujàc odpo-
wiednio przepisy § 7 i 8.

§ 18. 1. Wody ch∏odnicze z otwartych uk∏adów
ch∏odzenia oraz z zamkni´tych obiegów ch∏odzàcych
mogà byç wprowadzane do wód lub do ziemi pod wa-
runkiem, ˝e ich temperatura nie jest wy˝sza ni˝ 35 °C.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
wprowadzania wód ch∏odniczych do wód morza tery-
torialnego.

§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe uj´te w szczel-
ne, otwarte lub zamkni´te systemy kanalizacyjne po-
chodzàce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów
przemys∏owych, sk∏adowych, baz transportowych,
portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych klasy G, a tak˝e parkin-
gów o powierzchni powy˝ej 0,1 ha, w iloÊci, jaka
powstaje z opadów o nat´˝eniu co najmniej 15 l
na sekund´ na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów
magazynowania i dystrybucji paliw, w iloÊci, jaka
powstaje z opadów o cz´stoÊci wyst´powania je-
den raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz
w iloÊci nie mniejszej ni˝ powstajàca z opadów
o nat´˝eniu 77 l na sekund´ na 1 ha

— wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny
zawieraç substancji zanieczyszczajàcych w iloÊciach
przekraczajàcych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz
15 mg/l w´glowodorów ropopochodnych. 
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2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzàce
z powierzchni innych ni˝ powierzchnie, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç wprowadzane do wód lub do
ziemi bez oczyszczania.

3. Odp∏yw wód opadowych i roztopowych w ilo-
Êciach przekraczajàcych wartoÊci, o których mowa
w ust. 1, mo˝e byç wprowadzany do odbiornika bez
oczyszczania, a urzàdzenie oczyszczajàce powinno byç
zabezpieczone przed dop∏ywem o nat´˝eniu wi´kszym
ni˝ jego przepustowoÊç nominalna. 

4. Dopuszcza si´ wprowadzanie wód opadowych
z istniejàcych przelewów kanalizacji deszczowej do je-
zior i ich dop∏ywów oraz do innych zbiorników wod-
nych o ciàg∏ym dop∏ywie lub odp∏ywie wód po-
wierzchniowych, a tak˝e do wód znajdujàcych si´
w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach p∏ynàcych, je˝eli Êrednia roczna liczba zrzutów
z poszczególnych przelewów nie jest wi´ksza ni˝ 5.

§ 20. 1. Âcieki z przelewów burzowych komunalnej
kanalizacji ogólnosp∏awnej mogà byç wprowadzane
do Êródlàdowych wód powierzchniowych p∏ynàcych
oraz wód przybrze˝nych, je˝eli Êrednia roczna liczba
zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest wi´ksza
ni˝ 10. 

2. Ârednià rocznà liczb´ zrzutów ustala si´ na pod-
stawie danych obejmujàcych wyniki obserwacji opa-
dów z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji
dzia∏ania istniejàcych przelewów burzowych w ciàgu
co najmniej 2 lat, a dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM
w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu na
podstawie zweryfikowanych modeli symulacyjnych
takiego systemu. 

3. W przypadku braku danych, o których mowa
w ust. 2, Êcieki z przelewów burzowych komunalnej
kanalizacji ogólnosp∏awnej mogà byç wprowadzane
do wód, je˝eli:

1) kanalizacja doprowadza Êcieki do oczyszczalni
w aglomeracjach o RLM poni˝ej 100 000;

2) nat´˝enie przep∏ywu w kanalizacji przed przele-
wem burzowym, wywo∏ane przez zjawiska opado-
we, jest co najmniej czterokrotnie wi´ksze [(3+1)Q]
od Êredniego nat´˝enia przep∏ywu w tej kanaliza-
cji, w okresach pogody bezopadowej, okreÊlonego
dla doby o Êredniej iloÊci Êcieków dop∏ywajàcych
w ciàgu roku do oczyszczalni Êcieków (Q).

4. Je˝eli na podstawie bezpoÊrednich analiz wód
odbiornika zostanie stwierdzone, ˝e odprowadzane do
niego zrzuty z przelewów burzowych komunalnej ka-
nalizacji ogólnosp∏awnej powodujà zmian´ jakoÊci
wód uniemo˝liwiajàcà korzystanie z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem, mo˝na zmniejszyç Êrednià rocznà
liczb´ zrzutów, o której mowa w ust. 1. 

§ 21. 1. Spe∏nienie warunków, o których mowa
w § 19 ust. 1, ocenia si´ na podstawie przeprowadza-
nych przez zak∏ad, co najmniej 2 razy do roku, przeglà-

dów eksploatacyjnych urzàdzeƒ oczyszczajàcych; eks-
ploatacja powinna byç zgodna z zaleceniami zawarty-
mi w instrukcji obs∏ugi i konserwacji urzàdzeƒ oczysz-
czajàcych, a czynnoÊci z nià zwiàzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji. 

2. Spe∏nienie warunków, o których mowa w § 19
ust. 1, w stosunku do wód opadowych i roztopowych
wprowadzanych do wód lub do ziemi z urzàdzeƒ
oczyszczajàcych o przepustowoÊci nominalnej wi´k-
szej ni˝ 300 l/s ocenia si´ zgodnie z ust. 1 oraz na pod-
stawie badaƒ, w zakresie normowanych wskaêników
zanieczyszczeƒ, wykonanych w czasie trwania opadu,
co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesie-
ni; próbk´ do badaƒ nale˝y uzyskaç przez zmieszanie
trzech próbek o jednakowej obj´toÊci pobranych
w odst´pach czasu nie krótszych ni˝ 30 minut.

3. Oceny spe∏nienia warunków, o których mowa
w § 19 ust. 4 i § 20 ust. 1, dokonuje si´ na podstawie
Êredniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych prze-
lewów okreÊlonej na podstawie obserwacji funkcjono-
wania przelewów przez okres co najmniej 2 lat.

§ 22. W badaniach próbek Êcieków stosuje si´ me-
todyki referencyjne analizy, które sà okreÊlone w za-
∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia. 

§ 23. Pomiaru nat´˝enia przep∏ywu Êcieków, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1 i 2, doko-
nuje si´ z dok∏adnoÊcià: 

1) dla oczyszczalni Êcieków o RLM poni˝ej 2 000 — 15 %;

2) dla oczyszczalni Êcieków o RLM od 2 000 do 14 999
— 10 %;

3) dla oczyszczalni Êcieków o RLM od 15 000 — 5 %;

4) dla Êcieków przemys∏owych — 20 %.

§ 24. Substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodo-
wiska wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód,
które powinno byç eliminowane (wykaz I), oraz sub-
stancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wodne-
go, powodujàce zanieczyszczenie wód, które powinno
byç ograniczane (wykaz II), sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 11 do rozporzàdzenia.

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 lipca 2006 r.2)

Minister Ârodowiska: J. Szyszko

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
warunków, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcie-
ków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 168, poz. 1763), które na podstawie art. 22 ustawy
z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wod-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087)
utraci∏o moc z dniem 30 lipca 2006 r.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. (poz. 984)

Za∏àcznik nr 1

NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE WARTOÂCI WSKAèNIKÓW ZANIECZYSZCZE¡
LUB MINIMALNE PROCENTY REDUKCJI ZANIECZYSZCZE¡ DLA OCZYSZCZONYCH ÂCIEKÓW BYTOWYCH

I KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD I DO ZIEMI1)
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Za∏àcznik nr 2

LICZBA ÂREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK OCZYSZCZONYCH ÂCIEKÓW BYTOWYCH I KOMUNALNYCH,
KTÓRE MOGÑ NIE SPE¸NIAå WYMAGANYCH WARUNKÓW
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Za∏àcznik nr 4

SEKTORY PRZEMYS¸OWE, Z KTÓRYCH ODPROWADZANE SÑ ÂCIEKI PRZEMYS¸OWE
BIOLOGICZNIE ROZK¸ADALNE
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Za∏àcznik nr 5

NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE WARTOÂCI WSKAèNIKÓW ZANIECZYSZCZE¡
DLA ÂCIEKÓW Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO

PRZEKSZTA¸CANIA ODPADÓW
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Za∏àcznik nr 6

WARUNKI SANITARNE DLA ÂCIEKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA

Za∏àcznik nr 7

DOPUSZCZALNA ZAWARTOÂå METALI CI¢˚KICH W GLEBACH W WARSTWIE 0—30 CM
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Za∏àcznik nr 8

WARUNKI PO¸O˚ENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ÂCIEKÓW
ORAZ URZÑDZE¡ I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA I PRZYGOTOWANIA ÂCIEKÓW

DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)
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Za∏àcznik nr 9

NAJWY˚SZY DOPUSZCZALNY WZROST ZAWARTOÂCI SUBSTANCJI W WODACH
WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ¸OSOSIOWATYCH LUB RYB INNYCH

NI˚ ¸OSOSIOWATE, JE˚ELI ICH CHÓW LUB HODOWLA PRZEBIEGA W WARUNKACH ZBLI˚ONYCH
DO CHOWU LUB HODOWLI RYB ¸OSOSIOWATYCH
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Za∏àcznik nr 10

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ÂCIEKÓW1)
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Za∏àcznik nr 11

SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE, POWODUJÑCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD,
KTÓRE NALE˚Y ELIMINOWAå (WYKAZ I), ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE,

POWODUJÑCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALE˚Y OGRANICZAå (WYKAZ II)

WYKAZ I

Substancje szczególnie szkodliwe, powodujàce
zanieczyszczenie wód, które nale˝y eliminowaç (wy-
kaz I), stanowià poszczególne substancje — z wyjàt-
kiem tych, które charakteryzujà si´ niewielkà toksycz-
noÊcià, trwa∏oÊcià i bioakumulacjà, i z tego powodu
sà biologicznie nieszkodliwe lub sà szybko przekszta∏-
cane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodli-
we — nale˝àce do nast´pujàcych rodzin i grup sub-
stancji:

1) zwiàzki fluorowcoorganiczne lub substancje, które
mogà tworzyç takie zwiàzki w Êrodowisku wodnym;

2) zwiàzki fosforoorganiczne;

3) zwiàzki cynoorganiczne;

4) substancje, które majà w∏asnoÊci rakotwórcze,
mutagenne lub teratogenne w Êrodowisku wod-
nym lub przez to Êrodowisko;

5) rt´ç i jej zwiàzki;

6) kadm i jego zwiàzki;

7) trwa∏e oleje mineralne i w´glowodory ropopo-
chodne1);

8) trwa∏e syntetyczne substancje, które mogà p∏y-
waç, pozostawaç w zawieszeniu lub tonàç i które
mogà kolidowaç z jakimikolwiek sposobami wyko-
rzystania wód powierzchniowych.

Dla 19 substancji z wykazu I zosta∏y ustalone naj-
wy˝sze dopuszczalne wartoÊci i sà okreÊlone w tabe-
li I w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

WYKAZ II

Substancje szczególnie szkodliwe, powodujàce za-
nieczyszczenie wód, które nale˝y ograniczaç (wykaz II),
stanowià:

1) substancje nale˝àce do rodzin i grup substancji
z wykazu I, nieuj´te w tabeli I za∏àcznika nr 3 do
rozporzàdzenia;

2) niektóre substancje lub kategorie substancji nale-
˝àce do rodzin i grup substancji wymienionych ni-
˝ej, które majà szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko
wodne na okreÊlonym obszarze:

a) nast´pujàce niemetale i metale oraz ich zwiàzki:
cynk, miedê, nikiel, chrom, o∏ów, selen, arsen,
antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor,
uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,

b) biocydy i ich pochodne nieuj´te w wykazie I,

c) substancje, które majà szkodliwy wp∏yw na
smak lub zapach pochodzàcych ze Êrodowiska
wodnego produktów przeznaczonych do spo˝y-
cia przez ludzi, oraz zwiàzki, które mogà spowo-
dowaç powstanie takich substancji w wodzie,
co spowodowa∏oby, ˝e wody te nie nadawa∏yby
si´ do spo˝ycia przez ludzi,

d) toksyczne lub trwa∏e zwiàzki organiczne krzemu
oraz substancje, które mogà spowodowaç po-
wstanie takich zwiàzków w wodzie, z wyjàtkiem
tych, które sà biologicznie nieszkodliwe lub sà
szybko przekszta∏cane w wodzie w substancje
nieszkodliwe,

e) nieorganiczne zwiàzki fosforu i fosfor niezwià-
zany,



f) nietrwa∏e oleje mineralne i w´glowodory ropo-
pochodne2),

g) fluorki,

h) cyjanki,

i) substancje, które ujemnie wp∏ywajà na bilans
tlenu w wodzie, szczególnie amoniak i azotyny.

Najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci dla wybranych
substancji z wykazu II zosta∏y okreÊlone w tabeli II
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

Je˝eli pewne substancje z wykazu II sà rakotwór-
cze, mutagenne lub teratogenne, zostajà w∏àczone do
kategorii 4 wykazu I.
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ObjaÊnienia:

1) Trwa∏e oleje mineralne i w´glowodory ropopochodne sà substancjami ciek∏ymi pochodzàcymi z ropy naftowej lub prze-
róbki chemicznej w´gla, a tak˝e sama ropa naftowa, charakteryzujàce si´ trudnà rozpuszczalnoÊcià w wodzie, niskà i bar-
dzo niskà pr´˝noÊcià par, a przez to pozostajàce przez d∏ugi okres w Êrodowisku wodnym przy praktycznym braku emisji
ich sk∏adników do atmosfery.

2) Nietrwa∏e oleje mineralne i w´glowodory ropopochodne sà substancjami gazowymi lub ciek∏ymi o niskich temperatu-
rach wrzenia (charakteryzujàce si´ wysokà pr´˝noÊcià par i trudno emulgujàce si´ w wodzie), które w normalnych wa-
runkach ∏atwo odparowujà, przemieszczajàc si´ tym samym ze Êrodowiska wodnego do powietrza atmosferycznego.


