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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 grudnia 1991 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 
101, poz. 444) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się górne granice stawek kwotowych: 

1) określone wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
i Nr 101, poz. 444), zwanej dalej "ustawą" : 

a) w pkt 1 do 690 zł, 

b) w pkt 2 do 26.000 zł, 

c) w pkt 3 do 8.680 zł, 

d) w pkt 5 w lit. a) 
e) w pkt 5 w lit. b) 

do 860 zł, 

do 86 zł, 

2) określone wart. 14 pkt 1 ustawy do 69.000 zł, 

3) określone wart. 19 pkt 1 ustawy: 
a) w lit. a) do 1.040.000 zł. 

b) w lit. b) do 2.340 zł, 

c) w lit. c) do 347.000 zł . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycznia 
1992 r. 

Minister Finansów: wz. A. Podsiadlo 
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ROZPORZĄDZENI~ MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 5 listopada 1991 r. 

w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. 

Na podstawie art. 62 ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 
października 1974 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, 
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 
26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 
39, poz. 222 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się trzystopniową klasyfikację czystości 
śródlądowych wód powierzchniowych: 

1) klasa pierwsza - wody nadające się do: 

a) zaopatrzenia ludności w wodę do picia, 

b) zaopatrzenia zakładów wymagających w09Y o jako
ści wody do picia, 

c) bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowa
tych; 

2) klasa druga - wody nadające się do: 

a) bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż 
łososiowate, 

b) chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, 

c) celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych 
oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk; 

3) klasa trzecia - wody nadające się do: 

a) zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymaga
jące wody o jakości wody do picia, 

b) nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywa
nych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem 
i pod osłonami z innych materiałów. 

2. Wartości wskaźników zan ieczyszczeń śródlądowych 

wód powierzchniowych określa załącznik nr 1 do rozporzą
dzenia. 

§ 2. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków do: 

1) wód podziemnych; 

2) śródlądowych wód powierzchniowych i do ziemi, jeżeli 
byłoby to sprzeczne z wymaganiami wynikającymi 
z ustanowienia strefy ochronnej źródła i ujęcia wody; 

3) śródlądowych wód powierzchniowych w obrębie zor
ganizowanych kąpielisk i plaż publicznych oraz w strefie 
1 km od ich granic; 

4) jezior bezodpływowych; 

5) jezior i ich dopływów na odcinkach 3 km od ujścia do 
jeziora, jeżeli dotychczas ścieki nie były do nich wpro
wadzane; 

6) ziemi na obszarach płytkiego występowania użytko

wych wód podziemnych przykrytych utworami przepu 
szczalnymi. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do wtłaczania do 
górotworu wydobytych z niego wód kopalnianych. 

§ 3. Ścieki wprowadzane do śródlądowych wód powie
rzchniowych i wód morskich nie mogą: 

1) powodować w tych wodach: 

a) formowania się osadów i piany, 

b) zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu, 
c) zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla 

wód; 

2) zawierać: 

a) odpadków stałych i ciał pływających, 

b) węglowodorów chlorowanych (OOT, .PCB i PCT), 

c) substancji promieniotwórczych w ~ Iośc iach więk
szych od ustalonych odrębnymi przepisami, 
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d) patogennych drobnoustrojów pochodzących z obie
któw, w których leczeni są chorzy na choroby zakaź
ne lub przebywają rekonwalescenci po tych choro
bach. 

§ 4. 1. Do śródlądowych wód płynących mogą być 
wprowadzane ścieki , jeżeli wartości wskaźników zanieczysz
czeń nie przekraczają wartości określonych w załączniku nr 
2 do rozporządzenia. 

2. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodno
prawnego, zwany dalej "właściwym organem", może ustal ić 
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach niższe od 
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a nawet 
odmówić wydania pozwolenia, w wypadku : 

1) wprowadzania ścieków do wód na obszarach parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazo
wych oraz w granicach uzdrowisk, miejscowości turys
tyczno-wypoczynkowych i miast; 

2) gdy średniodobowa i lość wprowadzanych ścieków 

przekracza 10% wartości średniego niskiego przepływu 
wody w rzece (SNQ); 

3) gdy na 10 km odcinku cieku o średnim niskim przepływie 
wody (SNQ) mniejszym od 1,5 m3/s łączna średnio
dobowa ilość wprowadzanych ścieków jest większa od 
10% wartości średniego niskiego przepływu wody 
w cieku . 

3. $redni niski przepływ (SNQ) dla wód płynących, na 
których nie prowadzi się obserwacji wodowskazowych, 
może być określany za pomocą wzorów empirycznych. Przy 
urządzeniach wodnych służących zmianie przepływu wód 
lub poziomu lustra za średni niski przepływ przyjmuje się 
naj niższy dopuszczalny przepływ określony w instrukcji 
eksploatacyjnej tych urządzeń . 

4. W razie wprowadzania do wód ścieków przemys
łowych, właściwy organ może odstąpić od wartości wskaź
ników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia , z wyjątkiem wskaźników grup D i E, jeżeli 
uzyskanie tych wartości nie jest możliwe mimo zastosowania 
dostępnych technik i technologii oczyszczania ścieków oraz 
zmian w procesie produkcji, a równocześnie za utrzymaniem 
lub podjęciem takiej produkcji przemawia interes społeczny. 

5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się również do zbior
ników wodnych powstałych w wyniku spiętrzenia wód 
płynących o czasie wymiany wody nie przekraczającym 14 
dni. Jako SNQ wody w zbiorniku przyjmuje się w tym 
wypadku SNQ wód dopływających do zbiornika. 

§ 5. 1. Do śródlądowych wód płynących nie mogą być 
wprowadzane wody zasolone, jeżeli ich zasolenie przekracza 
wartość 35000 mg/ I w odniesieniu do sumy chlorków 
i siarczanów. 

2. Wody zasolone, z wyjątkiem określonych w ust. 1, 
mogą być wprowadzane do śródlądowych wód płynących za 
pośrednictwem zbiorników dozujących, zapewniających 

utrzymanie przy przepływach wody w cieku wyższych od 
SNQ poziomu zasolenia wody nie przekraczającego wartości 
500 mg/ I w odniesieniu do sumy chlorków i siarczanów. 

3. Właściwy organ może odstąpić do wymagań okreś

lonych w ust. 1 i 2, jeżel i nie spowoduje to szkód w środowis
ku wodnym i nie utrudni wykorzystania wód przez innych 
użytkowników. 

§ 6. Do śródlądowych wód stojących, z wyjątkiem wy
mienionych w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5 i w § 4 ust. 5, oraz do wód 
w ich zlewniach całkowitych mogą być odprowadzane 
ścieki, jeżeli : 

1) nie zawierają zanieczyszczeń grup D i E wymienionych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia ; 

2) wartości wskaźników zan ieczyszczeń grup B i C nie 
przekraczają wartości określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzen i a, z wyjątkiem fosforu ogólnego, którego 
stężenie nie może przekraczać 1 mg/ I; 

3) temperatura i odczyn ścieków nie przekraczają wartości 
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a war
tości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń grupy 
A są niższe o 50% od wartości określonych w tym 
załączniku . 

§ 7. 1. Do wód morskich mogą być wprowadzane ście
ki, jeżeli wartości wskaźników zanieczyszczeń nie przekra
czają wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporzą
dzenia dla zanieczyszczeń : 

1) grup D i E; 

2) grupy A, z wyjątkiem temperatury; 

3) grupy B, z wyjątkiem fosforu ogólnego, którego stężenie 
nie może przekraczać 1,5 mg/ I. 

2. Miejsce i sposób wprowadzania ścieków powinny 
być tak ustalone, aby nie powodowały zmian naturalnego 
stanu i składu wód morskich w obrębie zorganizowanych 
kąpielisk i plaż publicznych oraz w pasie 1 km od ich granic. 

3. Właściwy organ może ustalić wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach niższe od określonych w załącz
niku nr 2 do rozporządzenia , a nawet odmówić wydania 
pozwolenia wodnoprawnego w wypadku wprowadzania 
ścieków do wód portowych. 

§ 8. 1. Do ziemi i do cieków wodnych stanowiących 
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być 
wprowadzane ścieki , jeżeli : 

1) nie zawierają zanieczyszczeń grup D i E wymienionych 
w załączn i ku nr 2 do rozporządzenia ; 

2) wartości wskaźników zanieczyszczeń grup A, B i C nie 
przekraczają wartości określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia; 

3) zwierciadło wód podziemnych znajduje się co najmniej 
1,5 m poniżej poziomu wprowadzenia ścieków; 

4) nie zagrażają jakości wód podziemnych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ścieków oczysz
czanych w gruncie i odprowadzanych systemem drenażo
wym do śródlądowych wód płynących oraz ścieków prze
znaczonych do rolniczego wykorzystania. 

3. Właściwy organ może odstąpić od warunków okreś
lonych w ust. 1 w wypadku wprowadzania do ziemi ścieków 
bytowo-gospodarczych i innych o podobnym składzie, jeżeli 

ich ilość nie przekracza 5 m3/d i stężen ie zawiesin ogólnych 
nie jest wyższe od 50 mg/ I. 

§ 9. 1. Do śródlądowych wód powierzchniowych, wód 
morskich i do ziemi mogą być wprowadzane ścieki opadowe: 

1) z zanieczyszczonych: centrów miast, terenów przemys
łowych, składowych, baz transportowych itp. - po 
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uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym usu
nięcie zawiesin ogólnych oraz substancji ekstrahujących 
się eterem naftowym do wartości określonych w załącz
niku nr 2 do rozporządzenia i przy zachowaniu warun 
ków określonych w § 3; 

2) z pozostałych terenów, jeżeli nie zawierają odpadków 
stałych . 

2. Ścieki z przelewów kanalizacji ogólnospławnej mogą 
być wprowadzane do wód płynących o SNQ mniejszym od 
1,5 m3/s, jeżeli odpływ ścieków z poszczególnych przelewów 
nie występuje częściej niż 5 razy w roku, a do pozostałych 
wód płynących, jeżel i odpływ ścieków nie występuje częściej 
niż 10 razy w roku. 

§ 10. Jeżeli wody chłodnicze wprowadzane są do śród
lądowych wód powierzchniowych lub morskich wód we
wnętrznych , temperatura tych wód nie może przekraczać 
35°C i nie mogą one powodować zakłócenia równowagi 
biologicznej w środowisku wodnym. 

§ 11 . 1. Zabrania się rozcieńczania ścieków wodami 
chłodniczymi lub innymi wodami w celu uzyskania wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wymaganych prze
pisami rozporządzenia . 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ścieków zawierających 
wyłącznie zanieczyszczenia grupy C,określone w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia . 

§ 12. Jeżeli ścieki zawierają substancje niebezpieczne 
inne niż wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 
właściwy organ może w pozwoleniu wodnoprawnym określić 
dopuszczalną zawartość tych substancji w ściekach. 

§ 13. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w ży
ci~rozporządzenia, a nie zakończonych do tego dnia decy
zją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszego rozporządze 
nia. 

§ 14. Od dnia 1 stycznia 2000 r. w ściekach miejskich 
i innych o podobnym składzie, wprowadzanych do śród 
lądowych wód płynących i do wód morskich w ilościach 
większych niż 2000 m3/d, wartość fosforu ogólnego nie 
może przekraczać 1,5 mgl i, a wartość BZT 5 - 15 mgl I. 

§ 15. Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 
(Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji 
wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar 
pieniężnych za naruszanie tych warunków (Dz. U. Nr 42, poz. 
248 i z 1990 r. Nr 42, poz. 244). 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa : M. Nowicki 

Załączn i k i do rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natural 
nych i Leśnictwa, z dnia 5 listopada 
1991 r. (poz. 503) 

Załącznik nr 1 

WARTOŚCI WSKAŹNIKOW ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODLĄDOWYCH WOD POWIERZCHNIOWYCH 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Klasa czystości 

I II III 

1 2 3 4 5 6 

1 Temperatura , oC 22 i poniżej 26 i poniżej 26 i poniżej 
2 Zapach - z3R i poniżej naturalny naturalny 
3 Barwa mgPt/1 naturalna 
4 Odczyn pH 6,5-8,5 6,5-9,0 6,0-9,0 
5 Zawiesiny ogólne (z wyjątkiem nagłych przy-

borów wody) mgl i 20 i poniżej 30 i poniżej 50 i poniżej 
6 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowa-

nie tlenu (BZT5 ) mg02/1 4 i poniżej 8 i poniżej 12 i poniżej 
7 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą 

nadmanganianową (ChZT Mn) mg0 2/1 10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 
8 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą 

dwuchromianową (ChZT er) mg0 2/ 1 25 i poniżej 70 i poniżej 100 i poniżej 
9 Tlen rozpuszczony mg0 2/ 1 6 i powyżej 5 i powyżej 4 i powyżej 

10 Azot amonowy mgNNH4/ 1 1,0 i poniżej 3,0 i poniżej 6,0 i poniżej 
11 Azot azotanowy mgNNo/ 1 5,0 i poniżej 7,0 i poniżej 15,0 i poniżej 
12 Azot azotynowy mgNNo II 0,02 i poniżej 0,03 i poniżej 0,06 i poniżej 
13 Azot ogólny mgNJI 5,0 i poniżej 10,0 i poniżej 15,0 i poniżej 
14 Fosforany rozpuszczone mgP04/1 0,2 i poniżej 0,6 i poniżej 1,0 i poniżej 
15 Fosfor ogólny mgP/I 0,1 i poniżej 0,25 i poniżej 0,4 i poniżej 
16 Twardość ogólna mgCaC0 3/1 350 i poniżej 550 i poniżej 700 i poniżej 
17 Przewodność elektrolityczna właściwa JlS/cm 800 i poniżej 900 i poniżej 1200 i poniżej 
18 Chlorki mgClj1 250 i poniżej 300 i poniżej 400 i poniżej 
19 Siarczany mgS04/1 150 i poniżej 200 i poniżej 250 i poniżej 
20 Sód mgNa/1 100 i poniżej 120 i poniżej 1 50 i poniżej 
21 Potas mgK/ I 10 i poniżej 12 i poniżej 15 i poniżej 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 

51 

52 
53 
54 
55 

56 
57 

Lp. 

1 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

2 3 

Substancje rozpuszczone mgj l 
Żelazo ogólne mgFej l 
Arsen mgAsj l 
Bor mgBj l 
Cynk mgZnj l -
Chrom +3 mgCrj l 
Chrom +6 mgCrj l 
Kadm mgCdj l 
Mangan mgMnj l 
Miedź mgCuj l 
Nikiel mgNij l 
Ołów mgPbj l 
Rtęć mgHgj l 
Selen mgSej l 
Srebro mgAgj l 
Wanad mgVj l 
Chlor wolny mgCI 2j l 
Cyjanki wolne mgCNj l 
Cyjanki związane mgCNjl 
Fluorki mgFj l 
Rodanki mgCNSj l 
Siarczki mgSj l 
Aldehyd mrówkowy mgj l 
Akrylonitryl mgj l 
Fenole lotne mgj l 
Insektycydy z grupy węglowodorów chloro-
wanych J.tg jl 
Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminia-
nowe J.tg jl 
Kaprolaktam mgj l 
Substancje powierzchniowo czynne - anio-
nowe mgj l 
Substancje powierzchniowo czynne - niejo-
nowe mgj l 
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mgj l 
Benzo(a)piren J.tg jl 
Chlorofil a J.tg jl 
Saprobowość 

Miano Coli typu kałowego 
Bakterie chorobotwórcze 

4 5 6 

500 i poniżej 1000 i poniżej 1200 i poniżej 
1,0 i poniżej 1,5 i poniżej 2,0 i poniżej 

0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 0,2 i poniżej 
wszystkie klasy 1,0 i poniżej 
wszystkie klasy 0,2 i poniżej 

0,05 i poniżej I 0,1 i poniżej I 0,1 i poniżej 
wszystkie klasy 0,05 i poniżej 

0,005 i poniżej I 0,03 i poniżej I 0,1 i poniżej 
0,1 i poniżej 0,3 i poniżej 0,8 i poniżej 

wszystkie klasy 0,05 i poniżej 
wszystkie klasy 1,0 i poniżej 

wszystkie klasy 0,05 i poniżej 
0,001 i poniżej I 0,005 i poniżej I 0,01 i poniżej 

wszystkie klasy 0,01 i poniżej 
wszystkie klasy 0,01 i poniżej 
wszystkie klasy 1,0 i poniżej 

niewykrywalny 
wszystkie klasy 0,01 i poniżej 

1,0 i poniżej I 2,0 i poniżej 3,0 i poniżej 
1,5 i poniżej 1,5 i poniżej 2,0 i poniżej 

0,02 i poniżej 0,5 i poniżej 1,0 i poniżej 
niewykrywalne 0,1 i poniżej 

0,05 i poniżej I 0,05 i poniżej 0,2 i poniżej 
wszystkie klasy 2,0 i poniżej 

0,005 i poniżej I 0,02 i poniżej I 0,05 i poniżej 

wszystkie klasy 0,05 i poniżej 

wszystkie klasy 1,0 i poniżej 
wszystkie klasy 1,0 i poniżej 

0,2 i poniżej 0,5 i poniżej 1,0 i poniżej 

0,5 i poniżej 1,0 i poniżej 2,0 i poniżej 
5,0 i poniżej 10,0 i poniżej 15,0 i poniżej 

wszystkie klasy 0,2 i poniżej 
10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 

oligo do betamezo do alfamezo 
betamezo alfamezo 

1,0 i powyżej 0,1 i powyżej 0,01 i powyżej 
niewykrywalne 

Załącznik nr 2 

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŻNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ 
W ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD I DO ZIEMI 

Symbol i nazwa grupy 
Jednostka Wartość - nazwa wskaźnika 

1 2 3 4 

B - Eutroficzne 
2 3 4 

A - Podstawowe 
Temperatura oC 35° 

7 Azot amonowy mgNNH4j l 6,0 
8 Azot azotanowy mgNNo j l 30,0 
9 Azot ogólny mgNJI 30,0 

Odczyn pH 6,5-9,0 10 Fosfor ogólny mgPj l 5,0 
Zawiesiny ogólne mgj l 50,0 
Pięciodobowe biochemicz- C - Nieorganiczne 

ne za potrzeb owa n i e tlenu 11 Twardość ogólna mgCaC0 3j l 3.500,0 
(BZT5 ) mg0 2 j l 30,0 12 Chlorki mgClj1 1000,0 
Chemiczne zapotrzebowa- 13 Siarczany mgS04j l 500,0 
nie tlenu metodą dwuchro- 14 Sód mgNaj l 800,0 
mianową (ChZTCr ) mg0 2 j l 150,0 15 Potas mgKj l 80,0 
Ogólny węgiel organiczny 16 Substancje rozpuszczone mgj l 2000,0 
(OWO) mgCj l 40,0 17 Żelazo ogólne mgFej l 10,0 
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D - Nieorganiczne nie- 35 Rodanki mgCNSj l 10,0 
bezpieczne 36 Siarczki mgSj l 0,2 

18 Arsen mgAsj l 0,2 
19 Bar mgBaj l 10,0 

E - Organiczne niebez-
pieczne -

20 Bor mgBj l 1,0 37 Aldehyd mrówkowy mgj l 2,0 
21 Cynk mgZnj l 2,0 
22 Chrom +3 mgCrj l 0,5 
23 Chrom +6 mgCrj l 0,2 
24 Kadm mgCdj l 0,1 
25 Miedź mgCuj l 0,5 
26 Nikiel mgNijl 2,0 
27 Ołów mgPbj l 0,5 
28 Rtęć mgHgj l 0,02 
29 Srebro mgAgj l 0,2 
30 Wanad mgVj l 2,0 
31 Chlor wolny mgCI 2 j l 1,0 
32 Cyjanki wolne mgCNj l 0,1 
33 Cyjanki związane mgCNj l 5,0 

38 Akrylonitryl mgj l 20,0 
39 Fenole lotne mgj l 0,5 
40 Insektycydy z grupy węglo-

wodorów chlorowanych Jlgj l 0,5 
41 Insektycydy fosforoorga n i-

czne i karbaminianowe Jlgj l 10,0 
42 Kaprolaktam mgj l 10,0 
43 Substancje powierzchnio-

wo czynne - anionowe mgj l 5,0 
44 Substancje powierzchnio-

wo czynne - niejonowe mgj l 10,0 
45 Substancje ekstrahujące się 

eterem naftowym mgj l 50,0 
46 Substancje ropopochodne mgj l 15,0 

34 Fluorki mgFj l 15,0 47 Benzo (a) piren Jlgj l 2,0 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń od lp. 18 do 30 dotyczą zawartości ogólnej. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 5 listopada 1991 r. 

w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody. 

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 
1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 
3,poz.6,z1983r. Nr44,poz.201,z1989r. Nr26,poz. 139 
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222 
oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. 1. Strefy ochronne ustanawia się dla źródeł i ujęć 
wody służących do zbiorowego zaopatrywania ludnoś

ci w wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych oraz 
do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycz
nych. 

2. Strefy ochronne mogą być również ustanawiane dla 
źródeł i ujęć wody służących do celów innych niż określone 
w ust. 1, jeżeli tego wymaga interes użytkownika ujęcia wo
dy lub względy społeczne. 

3. Przez strefę ochronną źródła wody i ujęcia wody 
rozumie się obszar poddany zakazom, nakazom i ogranicze
niom w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z wody, 
obejmujący ujęcie wody, źródło wody lub jego część oraz 
grunty przyległe do ujęcia i źródła wody. 

4. Przez źródło wody rozumie się zasób wód powierzch
niowych płynących bądź stojących albo nagromadzenie wód 
podziemn'ych w określonym środowisku geologicznym, 
z którego czerpie się wodę. 

5. Przez ujęcie wody rozumie się miejsce czerpania 
wody podziemnej lub powierzchniowej ze źródła, wraz 
z urządzeniami i budowlami służącymi do jej poboru. 

§ 2. 1. Strefę ochronną dzieli się na: 

1) teren ochrony bezpośredniej. 

2) teren ochrony pośredniej: 
a) wewnętrzny, przylegający do terenu ochrony bezpo

średniej, 

b) zewnętrzny. 

2. W wypadkach uzasadnionych wynikami analizy lo
kalnych warunków środowiska, sposobu zagospodarowania 
i użytkowania gruntów oraz warunków hydrogeologicznych 
i hydrologicznych może być ustanowiona strefa ochronna 
obejmująca jedynie teren ochrony bezpośredniej. 

§ 3. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód pod
ziemnych obejmuje grunty, na których jest usytuowane 
ujęcie wody, oraz otaczający je pas gruntu o szerokości, li 
cząc od zarysu budowli i urządzeń, służących do poboru 
wody: 

1) przy studniach wierconych - od 8 do 10 metrów, 

2) przy studniach kopanych - od 10 do 15 metrów, 

3) przy studniach zbiorczych poziomych systemów drena
żowych - od 10 do 15 metrów, 

4) przy ujęciach naturalnego wypływu wód podziemnych 
- od 15 do 20 metrów. 

2. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód powierzch
niowych obejmuje: 

1) część źródła wody w miejscu jej poboru, 

2) grunty, na których jest usytuowane ujęcie wody, 




