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1 2 3 4 1 2 3 4 

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, 
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3) pas gruntu otaczający ujęcie wody o szerokości od 15 do 
20 metrów, licząc od zarysu budowli i urządzeń, służą
cych do poboru wody. 

3. Przy wyznaczaniu granic terenu ochrony bezpośred
niej dopuszczalne jest przyjęcie szerokości innych niż okreś
lone w ust. 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione ukształtowaniem 
i zagospodarowaniem terenu otaczającego ujęcie wody. 

§ 4. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej jest zabronio
ne użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eks
ploatacją ujęcia wody. 

2. Na terenie ochrony bezpośredn i ej należy zapewnić : 

1) odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie 
mogły one przedostawać się do urządzeń służących do 
poboru wody, 

2) zagospodarowanie terenu zielenią, 

3) szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej 
ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do 
użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących 
do poboru wody, 

4) ograniczenie do n iezbędnych potrzeb przebywania osób 
nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do 
poboru wody. 

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego 
granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć 
za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach sta 
łych znaków stojących lub pływających . Na ogrodzeniu 
i znakach należy umieścić tablice informujące o ujęciu wody 
i zakazie wstępu osób nie upoważnionych na teren ochrony 
bezpośredniej . 

§ 5. 1. Strefa ochronna źródła i ujęcia wód podziem
nych obejmuje obszar zasilania ujęcia wody. Jeżeli jednak 
czas przepływu wody od granicy obszaru zasilan ia do ujęcia 
jest dłuższy od 25 lat, strefa ochronna powinna obejmować 
obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w 
warstwie wodonośnej . 

2. Strefę ochronną wyznacza się na podstawie ustaleń 
zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej obszaru zaso
bowego ujęcia, dotyczących: 

1) obszaru występowania i głębokości zalegania utworów 
wodonośnych, 

2) poziomu zwierciadła wody i jego wahań, 

3) przepuszczalności utworów pokrywających warstwę 
wodonośną i ich miąższości, 

4) rodzaju i granic zasilania utworów wodonośnych, 

5) kierunków i prędkości przepływu wody w warstwie 
wodonośnej, 

6) wielkości poboru wody oraz wielkośc i i zasięgu depresji 
eksploatacyj nej, 

7) połączeń hydraulicznych ujmowanych wód z wodami 
powierzchniowymi oraz z sąsiednimi ujęciami wody, 

8) cech fizycznych, chemicznych i biologicznych wody 
w miejscu jej ujęc ia i w obszarze zasilania oraz ognisk 
zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny 
wpływ na te cechy. 

3. Na terenach górniczych strefę ochronną wyznacza się 
w zależności od ich budowy geologicznej i spodziewanych 
zmian warunków hydrogeologicznych w wyniku eksploata-

cji górniczej, w porozumieniu z właściwym okręgowym 
urzędem górniczym. 

4. Na terenach ochrony pośredniej mogą być zabronio
. ne roboty i czynności, powodujące zmniejszenie przydatno
śc i ujmowanej wody lub wydajności ujęcia , a w szczególno
ści : 

'1) wprowadzanie ścieków do ziemi i wód powierzchnio
wych, 

2) rolnicze wykorzystanie ścieków, 

3) przechowywanie i składowanie odpadów promienio
twórczych, 

4) stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środ-
ków ochrony roślin , 

5) budowa osiedli mieszkaniowych, 

6) budowa dróg publicznych, 

7) wydobywanie kopalin, 

8) wykonywanie robót melioracyjnych i wykopów ziem
nych, 

9) wykonywanie odwodnień budowlanych i górniczych, 

10) lokalizowanie zakładów przemysłowych i ferm chowu 
zwierząt, 

11) lokalizowanie magazynów produktów ropopochod
nych i innych substancji chemicznych oraz ruroc iągów 

do ich transportu, 

12) lokalizowanie wysypisk i wylewisk odpadów komunal-
nych i przemysłowych, 

13) mycie pojazdów mechanicznych, 

14) urządzanie parkingów i obozowisk, 

15) lokalizowanie nowych ujęć wody, 

16) lokalizowanie cmentarzy i grzebanie zwierząt . 

5. Wewnętrzny teren ochrony pośredniej obejmuje ob
szar wyznaczony 30-dniowym czasem przepływu wody 
w warstwie wodonośnej do ujęcia. Jeżeli budowa geo
logiczna tego obszaru wyklucza możliwość skażenia wody 
drobnoustrojami chorobotwórczymi, wewnętrznego terenu 
ochrony pośredniej nie wyznacza s ię . 

6. Na właścicieli gruntów położonych na terenie ochro
ny pośredniej może być nałożony obowiązek zlikwidowania 
nieczynnych studni i ognisk zanieczyszczeń oraz stosowania 
określonych upraw rolnych i leśnych. 

7. Przy określaniu zakazów i nakazów dotyczących 
użytkowania gruntów na terenie ochrony pośredniej należy 
uwzględnić: 

1) podział terenu na wewnętrzny i zewnętrzny, 

2) warunki infiltracji zanieczyszczeń do ujmowanego po
ziomu wodonośnego. 

§ 6. 1. Strefę ochronną źródła i ujęcia wód powierzch
niowych określa się tak, aby w źródle wody była trwale 
zapewniona jakość wody zgodna z przepisami w sprawie 
dopuszczalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
oraz aby była zabezpieczona niezbędna wydajność ujęcia 
wody. 

2. Strefę ochronną wyznacza się na podstawie wyników 
przeprowadzonych badań, dotyczących : 

1) rodzaju wody powierzchniowej, 
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2) kształtu łożyska rzeki lub potoku, misy jeziora albo 
czaszy zbiornika wodnego, 

3) kształtu, rozmiarów i geomorfologii zlewni, 

4) przepuszczalności gleb i sposobu użytkowania gruntów, 

5) kierunków i prędkości spływu podziemnego i powierz
chniowego do źródła wody, 

6) wielkości przepływów i ruchu wody oraz materiału 
wleczonego i unoszonego, 

7) stanów wody i ich wahań, 

8) cech fizycznych, chemicznych i biologicznych wody 
oraz ognisk zanieczyszczeń, mogących wywierać nieko
rzystny wpływ na te cechy, 

9) zdolności samooczyszczania się wody. 

3. W przypadkach ujęć wody z rzek górskich i z górnych 
biegów rzek nizinnych strefy ochronne mogą obejmować 
całe dorzecza rzek powyżej ujęć wody. 

4. Na terenie ochrony pośredniej mogą być zabronione 
roboty i czynności, powodujące zmniejszenie przydatności 
ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności : 

1) wprowadzanie ścieków do wód, 

2) rolnicze wykorzystanie ścieków, 

3) przechowywanie i składowanie odpadów promienio
twórczych, 

4) lokalizowanie zakładów przemysłowych, ferm chowu 
zwierząt, 

5) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych 
i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich 
transportu, 

6) lokalizowanie wysypisk i wylewisk odpadów komunal
nych i przemysłowych, 

7) używanie samolotów do przeprowadzania zabiegów 
rolniczych. 

§ 7. 1. Wewnętrzny teren ochrony pośredniej źródeł 
i ujęć wody z rzek swobodnie płynących obejmuje rzekę wraz 
z przylegającym do jej brzegów pasem gruntu, o zasięgu 
w górę rzeki odpowiadającym 12 -godzinnemu czasowi prze
pływu wody przy przepływie średnim niskim. 

2. Ustala się następujące 'Orientacyjne szerokości pasa 
gruntu, o którym mowa w ust. 1, od brzegu rzeki: 
przy spadku terenu do 5% - 250 metrów, 
przy spadku terenu od 5% do 10% - 340 metrów, 
przy spadku terenu od 10% do 15% - 420 metrów, 
przy spadku terenu od 15% do 20% - 500 metrów. 

Szerokość wewnętrznego terenu ochrony pośredniej określa 
się mnożąc szerokość orientacyjną przez odpowiednie 
współczynniki, zależne od: 

1) pokrycia terenu : 
las 
łąka 

grunty orne 
teren nie porośnięty 

2) przepuszczalności gruntów: 
grunty dobrze przepuszczalne 
grunty średnio przepuszczalne 
grunty słabo przepuszczalne 

- współczynnik 0,5, 
- współczynni~ 0,7, 
- współczynnik 0,9, 
- współczynnik 1,0; 

- współczynnik 0,8, 
- współczynnik 0,9, 
- współczynnik 1,0. 

3. Przy spadku terenu większym od 20% wewnętrzny 
teren ochrony pośredniej powinien sięgać do krawędzi stoku . 

§ 8. Wewnętrzny teren ochrony pośredniej źródeł i ujęć 
wody z rzek spiętrzonych, z jezior i innych zbiorników 
wodnych o czasie retencji dłuższym niż 12 godzin obejmuje 
jezioro lub zbiornik wodny wrazzjego zlewnią bezpośrednią . 

Przy dużych zlewniach, jeżeli jest to uzasadnione wynikami 
badań , o których mowa w § 6 ust. 2, wewnętrzny teren 
ochrony pośredniej może obejmować pas gruntu przylegają

cy do zbiornika o szerokości nie mniejszej niż 500 metrów. 

§ 9. Na wewnętrznym terenie ochrony pośredniej źródeł 
i ujęć wód powierzchniowych może być zabronione: 

1) wprowadzanie ścieków do ziemi, 

2) nawożenie gruntów nawozami sztucznymi i naturalnymi 
oraz używanie chemicznych środków ochrony roślin , 

3) urządzanie pryzm kiszonkowych, 

4) intensywny chów ryb i ich dokarmianie, 

5) pojenie i wypasanie zwierząt, 

6) wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów oraz 
wycinanie roślin z wód powierzchniowych, 

7) urządzanie obozowisk i uprawianie sportów wodnych, 

8) użytkowanie taboru pływającego o napędzie spalino
wym, 

9) mycie pojazdów mechanicznych, 

10) lokalizowanie cmentarzy i grzebanie zwierząt, 

11) wykonywanie robót melioracyjnych, 

12) budowa dróg publicznych i torów kolejowych. 

§ 10. 1. W uzasadnionych wypadkach jest dopuszczal 
ne pozostawienie na zewnętrznym teren ie ochrony pośred
niej źrodła i ujęcia wód podziemnych albo powierzchnio
wych obiektów mogących stanowić zagrożenie dla jakości 
wód, pod warunkiem: 

1) wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających 
wody przed zanieczyszczeniem, 

2) zorganizowania systemu sygnalizacji zagrożenia . 

2. System sygnalizacji zagrożenia tworzą stanowiska 
pomiarowo-kontrolne jakości wód, usytuowane: 

1) w przypadku ujęć wód podziemnych - między ujęciem 

a obiektem, o którym mowa w ust. 1, w odległości od 
tego obiektu nie większej niż określona jednorocznym 
czasem przepływu wody w kierunku ujęcia, 

2) w przypadku ujęć wód powierzchniowych - na za
grożonym cieku, w odległości od ujęcia gwarantującej 
odpowiedni czas do zabezpieczenia ujęcia przed do
pływem zanieczyszczonych wód albo zastosowania do
datkowych zabiegów technologicznych w procesie 
uzdatniania wody. 

§ 11. 1. Granice strefy ochronnej źródła i ujęcia wody 
oraz granice wewnętrznego terenu ochrony pośredniej po
winny być oznaczone przez umieszczenie odpowiednich 
tablic informacyjnych w punktach przecięcia się tych granic 
ze szlakami komunikacyjnymi i w innych charakterystycz
nych punktach terenu. 

2. Oznaczenie granic i ogrodzenie terenu ochrony bez
pośredniej należy do użytkownika ujęcia wody. 

§ 12. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia 
wody powinien zawierać : 
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1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej 
i propozycje co do granic terenów strefy wraz z planem 
sytuacyjnym w odpowiedniej skali, 

2) charakterystykę techniczną ujęcia wody, 

3) propozycje dotyczące zakazów i nakazów w zakresie 
użytkowania gruntów i korzystania z wód na terenach 
ochrony pośredniej, 

4) propozycje co do sposobu usunięcia przyczyn mogą
cych powodować pogorszenie jakości wody w jej źródle 
i zmniejszenie wydajności ujęcia, 

5) szacunkowe określenie kosztów związanych z ustano
wieniem strefy. 

§ 13. Strefy ochronne źródeł i ujęć wody, ustanowione 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia , należy do
stosować do wymagań w nim określonych w ciągu 5 lat od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 14. 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 24 marca 1965 r. w sprawie ustanawiania 
stref ochronnych ujęć i źródeł wody (Dz. U. Nr 13, poz. 93 
i z 1970 r. Nr 22, poz. 181). 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: M. Nowicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 29 listopada 1991 r. 

w sprawie w,ykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. 

Na podstawie ·art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, 
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, 
poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 
73, poz. 321, Nr 1 05, poz. 452, Nr 1 06, poz. 457 i Nr 1 07, poz. 
460) zarządza się, co następuje: 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Go
spodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie 
wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga 
koncesji (Dz. U. Nr 72, poz. 432). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1992 r. 

§ 1. Usta;<. się wykaz towarów i usług, którymi obrót 
z zagranicą wymaga koncesji, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: 
D. Ledworowski 

Lp. 

II 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
z dnia 29 listopada 1991 r. (poz. 505) 

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI 

Nazwa 

2 

1. Rudy uranu i toru oraz koncentraty 

2. Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (łącznie z roz
szczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich 

Kod CN 

3 

2612 

związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty 2844 
3. Izotopy inne niż z pozycji 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, 

nawet chemicznie nie zdefiniowane 2845 
4. Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane, do reaktorów 

jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów 8401 

Towary oraz ich części produkowane według specjalnych warunków technicznych 
i technologicznych przeznaczone do celów wojskowych lub policyjriych: 

1. Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; stopy piroforyczne; niektóre materiały 
łatwo palne 

2. Bomby, granaty, torpedy, miny, rakiety i podobne uzbrojenie wojenne oraz jego części; 
naboje, pociski i inna amunicja oraz jej części, w tym przybitki nabojów śrutowych 
i kulowych 

3. Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe z uzbrojeniem lub bez oraz 
części tych pojazdów 

4. Samoloty i śmigłowce oraz ich części 

5. Okręty wojenne i ich części 

dział 36, z wyłą
czeniem ex. 3605 

9306 

8710 
ex. 8802, 8803 
ex. 8906, 8908 




