
Dziennik Ustaw Nr 176 — 11247 — Poz. 1455

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadaç wody
Êródlàdowe b´dàce Êrodowiskiem ̋ ycia ryb ∏ososio-
watych i karpiowatych w warunkach naturalnych;

2) cz´stotliwoÊç pobierania próbek wód, o których
mowa w pkt 1, metodyki referencyjne analiz i spo-
sób oceny, czy wody odpowiadajà wymaganym
warunkom.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do wód
w urzàdzeniach wodnych s∏u˝àcych do chowu lub ho-
dowli ryb oraz wód stojàcych uznanych za obr´b ho-
dowlany na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229).

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o wodach
dla ryb:
1) ∏ososiowatych — oznacza to wody,  które stanowià

lub mogà stanowiç Êrodowisko ˝ycia populacji ryb
nale˝àcych do rodzaju Salmo spp., rodziny Core-
gonidae (Coregonus) lub gatunku lipieƒ (Thymal-
lus thymallus);

2) karpiowatych — oznacza to wody, które stanowià
lub mogà stanowiç Êrodowisko ˝ycia populacji ryb
nale˝àcych do rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
lub innych gatunków, takich jak szczupak (Esox lu-
cius), okoƒ (Perca fluviatilis) oraz w´gorz (Anguilla
anguilla).

§ 3. 1. Wymagania, jakim powinny odpowiadaç
wody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, minimalnà
cz´stotliwoÊç pobierania próbek tych wód oraz meto-
dyki referencyjne analiz okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia, z zastrze˝eniem ust. 2 i § 5.

2. Dopuszcza si´ odst´pstwa od wymagaƒ okreÊlo-
nych w za∏àczniku do rozporzàdzenia wy∏àcznie w przy-
padkach, gdy wymagania te nie sà spe∏niane na skutek
naturalnego wzbogacania wody w pewne substancje,
w taki sposób, ˝e wartoÊci okreÊlone w za∏àczniku do
rozporzàdzenia nie sà osiàgane, przy czym naturalne
wzbogacanie oznacza samoczynny proces (bez inter-
wencji cz∏owieka), podczas którego zbiornik lub ciek
wodny zasilany jest z gleby przez substancje w niej za-
warte.

§ 4. Miejsca pobierania próbek wody do badaƒ, od-
leg∏oÊci tych miejsc od punktów zrzutu zanieczyszczeƒ
oraz g∏´bokoÊç, na której próbki tych wód majà byç po-
bierane, ustala si´ na podstawie rozpoznania specy-
ficznych lokalnych warunków Êrodowiska w danym re-
gionie wodnym.

§ 5. 1. Woda spe∏nia wymagania okreÊlone w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia, je˝eli w wyniku pobierania
próbek stale w tym samym miejscu w okresie 12 mie-
si´cy, z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝ okreÊlona w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia:
1) w 95% próbek zosta∏y spe∏nione wymagania doty-

czàce tej wody w zakresie wskaêników: wartoÊci
pH, pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebo-
wania na tlen (BZT5), amoniaku, azotu amonowe-
go, azotynów, ca∏kowitego chloru pozosta∏ego,
cynku ogólnego i miedzi rozpuszczonej; je˝eli
próbki do oznaczania powy˝szych wskaêników by-
∏y pobierane z cz´stotliwoÊcià mniejszà ni˝ 1 prób-
ka na miesiàc, wymagania dotyczàce tych wskaêni-
ków muszà byç spe∏nione w ka˝dej próbce;

2) wymagania w zakresie temperatury by∏y spe∏niane
w okresach stanowiàcych ∏àcznie co najmniej 98%
czasu;

3) w 50% próbek zosta∏y spe∏nione wymagania w za-
kresie rozpuszczonego tlenu;

4) zosta∏o spe∏nione wymaganie dotyczàce Êrednio-
rocznej wartoÊci zawiesiny ogólnej.
2. Dokonujàc obliczeƒ, o których mowa w ust. 1

pkt 1—3, nie uwzgl´dnia si´ wyników analiz niespe∏-
niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia, je˝eli naruszenie wymagaƒ nastàpi∏o na
skutek powodzi lub innych kl´sk ˝ywio∏owych.

3. Dokonujàc obliczenia Êredniorocznej wartoÊci
zawiesiny ogólnej, dopuszcza si´ pomini´cie wyników
analiz z próbek pobranych podczas wyjàtkowych wa-
runków pogodowych, takich jak intensywne opady at-
mosferyczne, intensywne topnienie Êniegu oraz susza.

§ 6. 1. W przypadku gdy badanie wyka˝e, ˝e warto-
Êci wskaêników jakoÊci wody sà lepsze ni˝ wartoÊci
tych wskaêników okreÊlone w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia, cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody i pomia-
ru wartoÊci tych wskaêników mo˝e zostaç zmniejszona.

2. Regularnych badaƒ wody nie przeprowadza si´,
je˝eli woda jest niezanieczyszczona i nie ma ryzyka po-
gorszenia jej jakoÊci.

3. W przypadku gdy badanie wody wyka˝e, ˝e war-
toÊci wskaêników jakoÊci wody sà gorsze ni˝ wartoÊci
tych wskaêników okreÊlone w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia, nale˝y ustaliç, czy jest to wynikiem b∏´dów
w pomiarach, skutkiem zjawiska naturalnego czy te˝
zanieczyszczenia wody.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).

1455
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 4 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wody Êródlàdowe b´dàce Êrodowiskiem ˝ycia ryb 
w warunkach naturalnych.
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