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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia.
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 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 powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia, zwane
dalej „wodami”;
2) cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody, metodyki
referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadajà wymaganym warunkom.
2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
wód:
1) pochodzàcych z uj´ç ze êróde∏ samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego wyp∏ywu wód podziemnych na powierzchni´ terenu;
2) pochodzàcych z uj´ç wód infiltracyjnych powsta∏ych w wyniku infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych w oÊrodek skalny;
3) zasilajàcych z∏o˝a wód podziemnych, stanowiàce
zbiorowisko wód podziemnych, których eksploatacja mo˝e przynosiç korzyÊci gospodarcze.
§ 2. 1. Ustala si´ trzy kategorie jakoÊci wody, w zale˝noÊci od wartoÊci granicznych wskaêników jakoÊci
wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszà byç
poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spo˝ycia:
1) kategoria A1 — woda wymagajàca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególnoÊci filtracji oraz dezynfekcji;
2) kategoria A2 — woda wymagajàca typowego
uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególnoÊci utleniania wst´pnego, koagulacji, flokulacji,
dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania koƒcowego);
3) kategoria A3 — woda wymagajàca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególnoÊci utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na w´glu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania koƒcowego).
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2. Wymagania, jakim powinny odpowiadaç kategorie jakoÊci wody A1—A3, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Próbki wody powinny odzwierciedlaç jej jakoÊç przed uzdatnieniem.
2. Cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody jest uzale˝niona od kategorii jej jakoÊci oraz liczby osób korzystajàcych z wodociàgu i mo˝e ulec zwi´kszeniu
w szczególnych przypadkach. Minimalnà rocznà cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody dla ka˝dego wskaênika jej jakoÊci okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
3. W przypadku gdy analiza próbek wody wyka˝e,
˝e wartoÊci wskaêników jakoÊci wody sà lepsze ni˝
wartoÊci graniczne tych wskaêników okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody i pomiaru wartoÊci tych wskaêników
mo˝e zostaç zmniejszona.
4. Regularnego poboru próbek wody nie przeprowadza si´, je˝eli woda jest niezanieczyszczona i nie ma
ryzyka pogorszenia jej jakoÊci oraz je˝eli wartoÊci
wskaêników jakoÊci wody sà lepsze ni˝ wartoÊci graniczne tych wskaêników okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia dla kategorii jakoÊci wody A1.
§ 4. 1. Wody spe∏niajà wymagania, je˝eli w wyniku
pobierania próbek wody w miejscu jej ujmowania,
w regularnych odst´pach czasu z cz´stotliwoÊcià nie
mniejszà ni˝ okreÊlona w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:
1) w 95% próbek nie zosta∏y przekroczone w∏aÊciwe
dla danej kategorii jakoÊci wody wartoÊci dopuszczalne wskaêników jakoÊci wody oznaczone
gwiazdkà (*), w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
a w 90% próbek wartoÊci dopuszczalne pozosta∏ych wskaêników jakoÊci wody;
2) w odniesieniu do pozosta∏ych 5% lub 10% próbek,
w których wartoÊci dopuszczalne wskaêników jakoÊci wody zosta∏y przekroczone:
a) otrzymane wartoÊci wskaêników, z wyjàtkiem
temperatury, pH, tlenu rozpuszczonego i wskaêników mikrobiologicznych, nie odbiegajà wi´cej
ni˝ o 50% od wartoÊci dopuszczalnych wskaêników jakoÊci wody,
b) nie wynika zagro˝enie dla zdrowia cz∏owieka,
c) w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odst´pach czasu, nie stwierdzono przekroczenia wartoÊci dopuszczalnych wskaêników
jakoÊci wody.
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2. Przy obliczaniu wartoÊci procentów próbek,
o których mowa w ust. 1 w pkt 1, nie uwzgl´dnia si´
przekroczeƒ wartoÊci granicznych wskaêników, je˝eli
sà one skutkiem powodzi lub innych kl´sk ˝ywio∏owych albo wyjàtkowych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne
topnienie Êniegu albo wysokie temperatury powietrza.
§ 5. 1. Analiz´ próbek wody przeprowadza si´, stosujàc metodyki referencyjne analiz okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
2. Stosujàc metodyki referencyjne analiz, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dnia si´:
1) granic´ wykrywalnoÊci — rozumianà jako st´˝enie
analitu, które powoduje wystàpienie sygna∏u wi´kszego od sygna∏u Êlepej próby o trzykrotnoÊç odchylenia standardowego wyznaczonego dla Êredniej wartoÊci Êlepej próby uzyskanej dla 10 pomiarów;
2) precyzj´ — rozumianà jako stopieƒ zgodnoÊci wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki
w okreÊlonych warunkach; miarà precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub wzgl´dne odchylenie standardowe (RSD);
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3) dok∏adnoÊç — rozumianà jako stopieƒ zgodnoÊci
mi´dzy Êrednim wynikiem uzyskanym w szeregu
powtórzeƒ a wartoÊcià prawdziwà mierzonej wartoÊci.
3. Dopuszcza si´ stosowanie metodyki referencyjnej analiz innej ni˝ metodyki referencyjne analiz okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, je˝eli w wyniku jej stosowania uzyskane zostanà dok∏adniejsze
wyniki analizy próbek wody.
4. W przypadku zastosowania metodyki referencyjnej analiz, o której mowa w ust. 3, nale˝y udokumentowaç równowa˝noÊç lub porównywalnoÊç uzyskanych
wyników analizy próbek wody z wynikami analizy próbek wody uzyskiwanymi za pomocà referencyjnych
metodyk analiz, okreÊlonych w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wody do analizy nale˝y wykonywaç
zgodnie z Polskimi Normami.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAå KATEGORIE JAKOÂCI WODY A1—A3

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 27 listopada 2002 r. (poz. 1728)
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MINIMALNA ROCZNA CZ¢STOTLIWOÂå POBIERANIA PRÓBEK WODY DLA KA˚DEGO WSKAèNIKA JAKOÂCI WODY

Za∏àcznik nr 2
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METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ

Za∏àcznik nr 3
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