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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 29 listopada 2002 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.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 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´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu
Êcieków do wód lub do ziemi oraz w celu rolnicze-
go wykorzystania Êcieków;

2) miejsce i cz´stotliwoÊç pobierania próbek Êcieków,
metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy
Êcieki odpowiadajà wymaganym warunkom;

3) substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska
wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód, któ-
re powinno byç eliminowane (wykaz I), oraz sub-
stancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wod-
nego, powodujàce zanieczyszczenie wód, które po-
winno byç ograniczane (wykaz II).

§ 2. Âcieki wprowadzane do wód nie powinny wy-
wo∏ywaç w nich takich zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, które uniemo˝liwia∏yby prawid∏owe
funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spe∏nienie
przez wody okreÊlonych dla nich wymagaƒ jakoÊcio-
wych, zwiàzanych z ich u˝ytkowaniem wynikajàcym
z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

§ 3. 1. Oczyszczone Êcieki komunalne wprowadza-
ne do wód lub do ziemi nie powinny przekraczaç naj-
wy˝szych dopuszczalnych wartoÊci wskaêników zanie-
czyszczeƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia lub powinny spe∏niaç minimalny procent reduk-
cji zanieczyszczeƒ okreÊlony w tym za∏àczniku. 

2. Spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1,
potwierdza si´ ocenà przeprowadzonà na podstawie
pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków, wykonanà zgodnie
z przepisami niniejszego rozporzàdzenia.

3. Obcià˝enie oczyszczalni wyra˝one równowa˝nà
liczbà mieszkaƒców, zwanà dalej „RLM”, od którego za-
le˝à wymagania dotyczàce oczyszczania Êcieków, obli-
cza si´ na podstawie maksymalnego Êredniego tygo-
dniowego ∏adunku zanieczyszczenia wyra˝onego
wskaênikiem BZT5 dop∏ywajàcego do oczyszczalni
w ciàgu roku, z wy∏àczeniem sytuacji nietypowych,
w szczególnoÊci wynikajàcych z intensywnych opadów.

4. Âcieki wprowadzane do wód z indywidualnych
systemów oczyszczania nie powinny przekraczaç naj-
wy˝szych dopuszczalnych wartoÊci wskaêników zanie-
czyszczeƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia, dla oczyszczalni Êcieków komunalnych o RLM
poni˝ej 2 000.

§ 4. 1. Próbki Êcieków odp∏ywajàcych z oczyszczal-
ni Êcieków komunalnych, a tak˝e próbki Êcieków dop∏y-
wajàcych do oczyszczalni nale˝y pobieraç w regular-
nych odst´pach czasu w ciàgu roku, stale w tym sa-
mym miejscu.

2. Liczba pobieranych Êrednich dobowych próbek
Êcieków dop∏ywajàcych i odp∏ywajàcych z oczyszczal-
ni Êcieków komunalnych nie mo˝e byç mniejsza ni˝: 

1) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM poni˝ej
2 000 — 4 próbki w pierwszym roku obowiàzywa-
nia pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki
w nast´pnych latach, je˝eli zostanie wykazane, ˝e
Êcieki spe∏niajà wymagane warunki; je˝eli jedna
próbka z dwóch nie spe∏ni tego warunku, w nast´p-
nym roku pobiera si´ ponownie 4 próbki;

2) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM od 2 000
do 14 999 — 12 próbek podczas pierwszego roku
obowiàzywania pozwolenia wodnoprawnego i po
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4 próbki w nast´pnych latach, je˝eli zostanie wyka-
zane, ˝e Êcieki spe∏niajà wymagane warunki; je˝eli
jedna próbka z czterech nie spe∏ni tego warunku,
w nast´pnym roku pobiera si´ ponownie12 próbek;

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

4) w przypadku Êcieków z oczyszczalni o RLM wi´kszej
ni˝ 50 000 — po 24 próbki w ciàgu roku.

§ 5. 1. Âcieki komunalne, z zastrze˝eniem ust. 2, od-
powiadajà wymaganym warunkom, w przypadku gdy:

1) liczba pobranych w ciàgu roku Êrednich dobowych
próbek Êcieków, które nie spe∏ni∏y warunków doty-
czàcych wartoÊci lub procentowej redukcji BZT5,
ChZT i zawiesin ogólnych, nie jest wi´ksza od okre-
Êlonej w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia oraz
próbki te nie wykazujà odchyleƒ od najwy˝szych
dopuszczalnych wartoÊci wi´kszych ni˝ o 100 % za-
równo dla BZT5, jak i ChZT oraz odchyleƒ od naj-
wy˝szej dopuszczalnej wartoÊci zawiesin ogólnych
wi´kszych ni˝ o 150 %;

2) Êrednie roczne wartoÊci azotu ogólnego i fosforu
ogólnego nie przekraczajà najwy˝szych dopusz-
czalnych wartoÊci lub spe∏niajà minimalny procent
redukcji.

2. Przy ocenie, czy Êcieki odpowiadajà wymaga-
nym warunkom, nie uwzgl´dnia si´ przekroczeƒ naj-
wy˝szych dopuszczalnych wartoÊci, je˝eli sà one na-
st´pstwem intensywnych opadów wywo∏ujàcych co
najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odp∏ywu
z oczyszczalni, okreÊlonego dla okresu bezdeszczo-
wego.

§ 6. 1. Âcieki przemys∏owe wprowadzane do wód
nie powinny przekraczaç najwy˝szych dopuszczalnych
wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Âcieki przemys∏owe wprowadzane do wód po-
chodzàce z sektorów okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia, zwane dalej Êciekami biologicznie roz-
k∏adalnymi, nie powinny przekraczaç najwy˝szych do-
puszczalnych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ
okreÊlonych w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia.

3. Âcieki wprowadzane do wód pochodzàce
z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termiczne-
go przekszta∏cania odpadów nie powinny przekraczaç
najwy˝szych dopuszczalnych wartoÊci wskaêników za-
nieczyszczeƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozpo-
rzàdzenia.

4. Spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1
i 2, potwierdza si´ ocenà przeprowadzonà na podsta-
wie pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków wykonanà zgod-
nie z przepisami niniejszego rozporzàdzenia.

5. W przypadku gdy Êcieki przemys∏owe zawierajà-
ce substancje szczególnie szkodliwe okreÊlone w tabe-

li I w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia podlegajà roz-
cieƒczeniu innymi Êciekami, najwy˝sze dopuszczalne
wartoÊci tych substancji w Êciekach, wyra˝one w mg/l,
nale˝y podzieliç przez wielokrotnoÊç rozcieƒczenia.

§ 7. 1. Âcieki przemys∏owe wprowadzane do wód,
z wyjàtkiem Êcieków, o których mowa w § 6 ust. 3, od-
powiadajà wymaganym warunkom w przypadku, 
gdy:

1) nie przekraczajà najwy˝szych dopuszczalnych war-
toÊci wskaêników zanieczyszczeƒ, okreÊlonych
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, odczynu pH oraz tok-
sycznoÊci dla ryb nie przekraczajà najwy˝szych do-
puszczalnych wartoÊci tych wskaêników okreÊlo-
nych w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia;

4) co najmniej w czterech z pi´ciu kolejnych Êrednich
dobowych próbek Êcieków zmierzone wartoÊci
pozosta∏ych wskaêników zanieczyszczeƒ obec-
nych w Êciekach nie przekraczajà najwy˝szych do-
puszczalnych wartoÊci tych wskaêników okreÊlo-
nych w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia;

5) dla Êcieków biologicznie rozk∏adalnych — w prób-
ce niespe∏niajàcej wymagaƒ najwy˝sze dopusz-
czalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ sà
przekraczane nie wi´cej ni˝ o 100 % dla wskaêni-
ków zanieczyszczeƒ o lp. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30, 40, 45,
54, 55, 59 okreÊlonych w tabeli II w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia;

6) dla pozosta∏ych Êcieków — w próbce niespe∏niajà-
cej wymagaƒ dopuszczalne wartoÊci wskaêników
zanieczyszczeƒ sà przekraczane nie wi´cej ni˝
o 100 % dla wskaêników zanieczyszczeƒ o lp. 3—10
i 13—18 okreÊlonych w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia oraz nie wi´cej ni˝ o 50 % dla
wskaêników zanieczyszczeƒ o lp. 19—60 okreÊlo-
nych w tej tabeli;

7) nie przekraczajà dopuszczalnych mas substancji
przypadajàcych na jednostk´ masy wykorzystywa-
nego surowca, materia∏u, paliwa lub powstajàcego
produktu, okreÊlonych w przepisach odr´bnych. 

2. W celu sprawdzenia, czy Êcieki spe∏niajà waru-
nek najwy˝szej dopuszczalnej Êredniej miesi´cznej ma-
sy odprowadzanej substancji szczególnie szkodliwej,
okreÊlonej w przepisach odr´bnych, dodaje si´ masy
tej substancji odprowadzane ka˝dego dnia danego
miesiàca i dzieli si´ otrzymanà sum´ odpowiednio
przez mas´ substancji wykorzystanej w tym miesiàcu
lub przez zainstalowanà zdolnoÊç produkcyjnà. 

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´
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mo˝na ustaliç na podstawie masy tej substancji zu˝y-
wanej zgodnie ze zdolnoÊcià produkcyjnà okreÊlonà
w pozwoleniu wodnoprawnym.

§ 8. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2:

1) pobór próbek Êcieków przemys∏owych wprowadza-
nych do wód oraz pomiary przep∏ywu Êcieków i ich
jakoÊci powinny byç dokonywane w regularnych
odst´pach czasu, z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝
raz na dwa miesiàce;

2) pobór próbek Êcieków przemys∏owych wprowadza-
nych do wód oraz pomiary jakoÊci i iloÊci Êcieków
powinny byç wykonywane w miejscu, w którym
Êcieki opuszczajà zak∏ad, a je˝eli to konieczne —
w innym miejscu reprezentatywnym dla iloÊci i ja-
koÊci tych Êcieków. 

2. Pobieranie próbek Êcieków przemys∏owych oraz
pomiary st´˝eƒ substancji szczególnie szkodliwych
okreÊlonych w tabeli I w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia, a tak˝e pomiary przep∏ywu Êcieków powinny
byç wykonywane codziennie, w miejscu reprezenta-
tywnym dla wszystkich Êcieków odprowadzanych z za-
k∏adu, które mogà byç zanieczyszczone tymi substan-
cjami. 

3. Je˝eli Êcieki zawierajàce substancje szczególnie
szkodliwe okreÊlone w tabeli I w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia sà oczyszczane poza zak∏adem przemys∏o-
wym, w zak∏adzie oczyszczania przeznaczonym do usu-
wania tych substancji, dopuszcza si´ pobieranie pró-
bek w miejscu, w którym Êcieki zawierajàce substancje
szczególnie szkodliwe opuszczajà zak∏ad oczyszczania.

§ 9. 1. Spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w § 6
ust. 3, potwierdza si´ ocenà przeprowadzonà na pod-
stawie pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków.

2. Pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków, o których mo-
wa 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, talu, ar-
senu, o∏owiu, chromu, miedzi, niklu, cynku i ich
zwiàzków; 

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

3. Pobór próbek Êcieków z oczyszczania gazów od-
lotowych z procesu termicznego przekszta∏cania odpa-
dów wprowadzanych do wód oraz pomiary jakoÊci i ich
iloÊci powinny byç wykonywane w miejscu, w którym
Êcieki opuszczajà zak∏ad, a je˝eli to konieczne — w in-
nym 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∏ miejsco-
wych, na podstawie pomiarów, nale˝y przeprowadziç
odpowiednie obliczenia bilansu masy w celu wyznacze-
nia w ostatecznie odprowadzanych Êciekach wartoÊci

wskaêników zanieczyszczeƒ, jakie mogà zostaç przypi-
sane Êciekom powstajàcym z oczyszczania gazów odlo-
towych, aby sprawdziç zgodnoÊç z najwy˝szymi do-
puszczalnymi wartoÊciami wskaêników zanieczyszczeƒ
zawartymi w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia. 

§ 10. Âcieki wprowadzane do wód pochodzàce
z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termiczne-
go przekszta∏cania odpadów odpowiadajà wymaga-
nym warunkom w przypadku, gdy:

1) dla zawiesin ogólnych 95% i 100% wartoÊci zmie-
rzonych nie przekracza odpowiednich najwy˝szych
dopuszczalnych wartoÊci wskaêników zanieczysz-
czeƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdze-
nia;

2) dla metali ci´˝kich, nie wi´cej ni˝ jeden wynik po-
miaru w ciàgu roku przekracza najwy˝sze dopusz-
czalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okre-
Êlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia;

3) dla dioksyn i furanów wyniki dwukrotnych pomia-
rów w ciàgu roku nie przekraczajà najwy˝szych do-
puszczalnych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ
okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdze-
nia.

§ 11. 1. Z zastrze˝eniem ust. 3, oczyszczone Êcieki
komunalne, Êcieki przemys∏owe biologicznie rozk∏a-
dalne oraz wody pochodzàce z odwodnienia zak∏adów
górniczych mogà byç wprowadzane do ziemi za pomo-
cà powierzchniowych urzàdzeƒ infiltracyjnych oraz
deszczowni, je˝eli:

1) przeprowadzone badania hydrogeologiczne wyka-
˝à, ˝e Êcieki nie b´dà stanowi∏y zagro˝enia dla ja-
koÊci wód podziemnych, w szczególnoÊci nie spo-
wodujà zanieczyszczenia tych wód substancjami
szczególnie szkodliwymi oraz

2) odpowiadajà co najmniej wymaganiom dla:
a) Êcieków komunalnych, okreÊlonych dla aglome-

racji o RLM od 2 000 do 9 999,
b) Êcieków przemys∏owych;

3) najwy˝szy poziom wód podziemnych znajduje si´
co najmniej 3 m pod dnem urzàdzenia infiltracyjne-
go — w przypadku wprowadzania Êcieków za po-
mocà powierzchniowych urzàdzeƒ infiltracyj-
nych;

4) najwy˝szy poziom wód podziemnych znajduje si´
co najmniej 3 m pod powierzchnià terenu —
w przypadku wprowadzania Êcieków za pomocà
deszczowni.

2. Âcieki bytowe mogà byç wprowadzane do ziemi
za pomocà podpowierzchniowych urzàdzeƒ infiltracyj-
nych, w granicach gruntu stanowiàcego w∏asnoÊç od-
prowadzajàcego, je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie nast´pujà-
ce warunki:

1) Êcieki pochodzà z wolno stojàcych budynków
mieszkalnych niepod∏àczonych do systemu kanali-
zacyjnego i zlokalizowanych poza obszarami stref
ochronnych uj´ç wody podziemnej;
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2) iloÊç Êcieków nie przekracza 5,0 m3 na dob´;

3) Êcieki sà oczyszczane wst´pnie za pomocà proce-
sów, w których BZT5 dop∏ywajàcych Êcieków jest
redukowane co najmniej o 20%, a zawartoÊç zawie-
sin ogólnych co najmniej o 50%;

4) najwy˝szy poziom wód podziemnych znajduje si´
co najmniej 1,5 m pod dnem urzàdzenia rozsàcza-
jàcego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do Êcieków oczysz-
czanych w gruncie i odprowadzanych systemem dre-
na˝owym do wód powierzchniowych oraz do Êcieków
wykorzystywanych rolniczo.

§ 12. 1. Âcieki przeznaczone do rolniczego wykorzy-
stania nale˝y poddaç co najmniej wst´pnemu oczysz-
czaniu, za pomocà procesów, w których BZT5 dop∏ywa-
jàcych Êcieków jest redukowane co najmniej o 20%,
a zawartoÊç zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.

2. Âcieki, o których mowa w ust. 1:

1) powinny odpowiadaç warunkom sanitarnym okre-
Êlonym w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia dla
bakterii chorobotwórczych i jaj paso˝ytów;

2) nie powinny przekraczaç najwy˝szych dopuszczal-
nych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ dla sub-
stancji o lp. 21—59 okreÊlonych w tabeli II w za∏àcz-
niku nr 3 do rozporzàdzenia dla substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla zdrowia ludzi, takich jak me-
tale ci´˝kie, oraz dla substancji utrudniajàcych sa-
mooczyszczanie si´ wód i gleby, do których nale˝y
zaliczyç substancje nieorganiczne niebezpieczne
i organiczne niebezpieczne.

§ 13. 1. Gleby, na których przewiduje si´ rolnicze
wykorzystanie Êcieków, nie mogà zawieraç metali ci´˝-
kich w iloÊciach wi´kszych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku
nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1
oraz w § 12, potwierdza si´ okresowymi badaniami
Êcieków i gleby, prowadzonymi przez zak∏ad posiada-
jàcy pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzy-
stanie Êcieków.

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

4. Badania zawartoÊci metali ci´˝kich w glebach, na
których Êcieki b´dà rolniczo wykorzystywane, przepro-
wadza si´ raz na rok.

§ 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

Êcieków powinno odpowiadaç warunkom okreÊlonym
w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 15. Urzàdzenia i instalacje przeznaczone do ma-
gazynowania i przygotowania Êcieków do rolniczego
wykorzystania powinny byç szczelne, a teren, na któ-
rym sà zlokalizowane, powinien byç ogrodzony. 

§ 16. Przy ustalaniu dawek Êcieków przeznaczonych
do rolniczego wykorzystania uwzgl´dnia si´:

1) dawki azotu wprowadzane do gleby z nawozami
naturalnymi;

2) potrzeby pokarmowe roÊlin, ˝yznoÊç gleby, warun-
ki klimatyczne, nawadnianie, zagospodarowanie
gruntów i systemy p∏odozmianu.

§ 17. 1. Oczyszczone wody wykorzystane na potrze-
by chowu lub hodowli ryb ∏ososiowatych spe∏niajà wy-
magane warunki, je˝eli przyrost iloÊci substancji
w tych wodach nie przekracza najwy˝szych dopusz-
czalnych przyrostów iloÊci substancji okreÊlonych
w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia.

2. Do miejsca zrzutu lub miejsca odprowadzania do
odbiornika wód wykorzystanych na potrzeby chowu
lub hodowli ryb ∏ososiowatych powinny byç odprowa-
dzane wy∏àcznie wody zawierajàce zanieczyszczenia,
które powsta∏y w efekcie procesów metabolicznych
u ryb i sà biologicznie rozk∏adalne, a iloÊç tych wód nie
przekracza 75% SNQ (Êredni niski przep∏yw wody
w rzece) w miejscu poboru.

3. Liczba pobieranych Êrednich dobowych próbek
wód dop∏ywajàcych i wykorzystanych na potrzeby
chowu lub hodowli ryb ∏ososiowatych nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 4 próbki w pierwszym roku obowiàzywa-
nia pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w na-
st´pnych latach, je˝eli zostanie wykazane, ̋ e wody wy-
korzystane spe∏niajà wymagane warunki.

4. Przy ocenie jakoÊci wód wykorzystanych na po-
trzeby chowu lub hodowli ryb ∏ososiowatych nie
uwzgl´dnia si´ przekroczeƒ najwy˝szych dopuszczal-
nych przyrostów iloÊci 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. 

§ 18. 1. Wody pochodzàce z odwodnienia zak∏adów
górniczych oraz Êcieki przemys∏owe o zawartoÊci sumy
chlorków i siarczanów powy˝ej 1500 mg/l, które nie
przekraczajà najwy˝szych dopuszczalnych wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia, z wy∏àczeniem sodu i potasu
wyst´pujàcych w tych chlorkach i siarczanach, mogà
byç wprowadzane:

1) do morza terytorialnego i morskich wód wewn´trz-
nych — bez ograniczeƒ;

2) do Êródlàdowych wód powierzchniowych p∏ynà-
cych — je˝eli nie narusza to przepisu § 2, a suma-
ryczna zawartoÊç chlorków i siarczanów w tych wo-
dach, wyliczona przy za∏o˝eniu pe∏nego wymiesza-
nia, nie przekroczy 1 g/l w ciàgu 328 dni w roku.
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2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma mo˝-
liwoÊci zastosowania odpowiedniego rozwiàzania
technicznego lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione
i nie mo˝na dotrzymaç parametrów okreÊlonych
w ust. 1 pkt 2, na krótkich odcinkach rzek poni˝ej miej-
sca wprowadzania wód zasolonych mo˝na dopuÊciç
w tych wodach sumarycznà zawartoÊç chlorków i siar-
czanów 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.

§ 19. 1. Temperatura wód ch∏odniczych wprowa-
dzanych do wód z otwartych uk∏adów ch∏odzenia oraz
z zamkni´tych obiegów ch∏odzàcych nie powinna byç
wy˝sza ni˝ 35°C, z zastrze˝eniem ust. 2.

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

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

1) z powierzchni szczelnej terenów przemys∏owych,
sk∏adowych, baz transportowych, portów, centrów
miast, dróg ekspresowych, dróg krajowych i woje-
wódzkich oraz parkingów o nat´˝eniu odp∏ywu co
najmniej 15 l na sekund´, na 1 hektar powierzchni
szczelnej,

2) z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania
i dystrybucji paliw o nat´˝eniu odp∏ywu wy˝szym
od spowodowanego opadem o cz´stoÊci wyst´po-
wania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut

— powinny byç oczyszczone przed wprowadzeniem
do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odp∏ywie
zawartoÊç zawiesin ogólnych nie by∏a wi´ksza ni˝
100 mg/l, a substancji ropopochodnych — nie wi´k-
sza ni˝ 15 mg/l.

2. Przed urzàdzeniami s∏u˝àcymi do oczyszczania
Êcieków nale˝y zastosowaç przelewy burzowe umo˝li-
wiajàce bezpoÊredni zrzut iloÊci wód opadowych i roz-
topowych powy˝ej wartoÊci, o której mowa w ust. 1, do
odbiornika.

3. Wody opadowe z dachów obiektów na terenach
wymienionych w ust. 1 odprowadzane bezpoÊrednio
do wód lub do ziemi nie wymagajà oczyszczania.

§ 21. 1. Âcieki z przelewów burzowych kanalizacji
ogólnosp∏awnej lub deszczowej mogà byç wprowa-
dzane do wód Êródlàdowych p∏ynàcych oraz wód przy-
brze˝nych, z wyjàtkiem wód przyleg∏ych do pasa tech-
nicznego, je˝eli Êrednia roczna liczba zrzutów z po-
szczególnych przelewów nie jest wi´ksza ni˝ 10.

2. Dopuszcza si´ zrzut wód opadowych z przele-
wów kanalizacji deszczowej do jezior oraz innych zbior-
ników wodnych o ciàg∏ym dop∏ywie lub odp∏ywie wód
powierzchniowych, a tak˝e do wód znajdujàcych si´
w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach p∏ynàcych, je˝eli roczna liczba zrzutów nie jest
wi´ksza ni˝ 5.

3. Ârednià rocznà liczb´ zrzutów okreÊla si´ na pod-
stawie obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat,
lub wyników badaƒ dzia∏ania istniejàcych przelewów
burzowych.

4. W przypadku braku danych potrzebnych do za-
stosowania kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2, mo-
gà byç wprowadzane do wód Êcieki z przelewów kana-
lizacji ogólnosp∏awnej spowodowane opadami o in-
tensywnoÊci wi´kszej ni˝ 6 l na sekund´, na 1 hektar, je-
˝eli w chwili rozpocz´cia dzia∏ania przelewu iloÊç od-
prowadzanych wód opadowych jest co najmniej trzy
razy wi´ksza ni˝ Êrednia dobowa iloÊç Êcieków komu-
nalnych w okresach bez opadów, odprowadzanych ze
zlewni kanalizacyjnej okreÊlonego przelewu burzowe-
go.

§ 22. Oceny spe∏nienia przez wody opadowe oraz
zrzuty burzowe stawianych im wymagaƒ dokonuje si´
na podstawie kontroli eksploatacji urzàdzeƒ oczyszcza-
jàcych, przeprowadzanych co najmniej raz na szeÊç
miesi´cy.

§ 23. W badaniach próbek Êcieków oraz próbek
wód, do których Êcieki sà wprowadzane, stosuje si´
metodyki referencyjne analizy okreÊlone w za∏àczniku
nr 10 do rozporzàdzenia. 

§ 24. 1. W przypadkach gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie, ˝e przyczynà z∏ego stanu wód odbiornika
sà odprowadzane do niego wody opadowe lub zrzuty
burzowe, ustala si´ iloÊç wód opadowych lub wielkoÊç
zrzutów burzowych z uwzgl´dnieniem ich zmiennoÊci
w ciàgu roku na podstawie bezpoÊrednich pomiarów,
a wyjàtkowo oblicza si´ przy zastosowaniu zweryfiko-
wanych dla danego systemu kanalizacyjnego modeli
symulacyjnych lub metod obliczeniowych.

2. Pomiaru nat´˝enia przep∏ywu Êcieków dokonuje
si´ z dok∏adnoÊcià: 

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

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

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

§ 25. 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), okreÊla za∏àcznik nr 11 do
rozporzàdzenia.

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Ârodowiska: w z. C. Âleziak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1799)

Za∏àcznik nr 1

NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE WARTOÂCI WSKAèNIKÓW ZANIECZYSZCZE¡ LUB MINIMALNY PROCENT
REDUKCJI ZANIECZYSZCZE¡ DLA OCZYSZCZONYCH ÂCIEKÓW KOMUNALNYCH1)
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Za∏àcznik nr 2

LICZBA ÂREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK OCZYSZCZONYCH ÂCIEKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE
MOGÑ NIE SPE¸NIAå WYMAGANYCH WARUNKÓW
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Za∏àcznik nr 5

Za∏àcznik nr 4

SEKTORY PRZEMYS¸OWE, Z KTÓRYCH ODPROWADZANE SÑ ÂCIEKI BIOLOGICZNIE ROZK¸ADALNE

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

PRZEKSZTA¸CANIA ODPADÓW1)
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Za∏àcznik nr 6

Za∏àcznik nr 7

WARUNKI SANITARNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAå ÂCIEKI PRZEZNACZONE DO ROLNICZEGO
WYKORZYSTANIA

DOPUSZCZALNA ZAWARTOÂå METALI CI¢˚KICH W GLEBACH
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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˚SZE DOPUSZCZALNE PRZYROSTY ILOÂCI SUBSTANCJI DLA OCZYSZCZONYCH WÓD
WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ¸OSOSIOWATYCH
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Za∏àcznik nr 10

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ÂCIEKÓW ORAZ PRÓBEK WÓD, 
DO KTÓRYCH ÂCIEKI SÑ WPROWADZANE
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WYKAZ  I

Substancje szczególnie szkodliwe powodujàce za-
nieczyszczenie wód, które nale˝y eliminowaç, stano-
wià poszczególne substancje — z wyjàtkiem tych, któ-
re charakteryzujà si´ niewielkà toksycznoÊcià, trwa∏o-
Êcià i bioakumulacjà, i z tego powodu sà biologicznie
nieszkodliwe lub sà szybko przekszta∏cane w wodzie
w substancje biologicznie nieszkodliwe — nale˝àce do
nast´pujàcych rodzin i grup substancji:

1) zwiàzki fluoroorganiczne lub substancje, które mo-
gà tworzyç takie zwiàzki w Êrodowisku wodnym;

2) zwiàzki fosforoorganiczne;

3) zwiàzki cynoorganiczne;

4) substancje, które majà w∏asnoÊci rakotwórcze, mu-
tagenne lub teratogenne w Êrodowisku wodnym
lub przez to Êrodowisko;

5) rt´ç i jej zwiàzki;

6) kadm i jego zwiàzki;

7) trwa∏e oleje mineralne i w´glowodory1);

8) trwa∏e syntetyczne substancje, które mogà p∏ywaç,
pozostawaç w zawieszeniu lub tonàç i które mogà
kolidowaç z jakimikolwiek sposobami wykorzysta-
nia wód powierzchniowych;

9) cyjanki.

Dla 16 substancji z wykazu I zosta∏y ustalone naj-
wy˝sze dopuszczalne wartoÊci okreÊlone w ta-
beli I w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

WYKAZ II

Substancje szczególnie szkodliwe powodujàce za-
nieczyszczenie wód, które nale˝y ograniczaç, stano-
wià:

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

2) niektóre substancje lub kategorie substancji nale˝à-
ce 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 niezwiàza-
ny,

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

g) fluorki,

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

Dla wybranych substancji z wykazu II zosta∏y usta-
lone najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci okreÊlone w ta-
beli 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
grupy 4 wykazu I.

———————
ObjaÊnienia:
1) Trwa∏e oleje mineralne i w´glowodory ropopochodne sà

substancjami ciek∏ymi pochodzàcymi z ropy naftowej lub
przeróbki chemicznej w´gla, a tak˝e sama ropa naftowa
charakteryzujàce si´ trudnà rozpuszczalnoÊcià w wodzie,
niskà i bardzo 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 tempera-
turach wrzenia (charakteryzujàce si´ wysokà pr´˝noÊcià
par i trudno emulgujàce si´ w wodzie), które w normalnych
warunkach ∏atwo odparowujà, przemieszczajàc si´ tym sa-
mym ze Êrodowiska wodnego do powietrza atmosferycz-
nego. Dotyczy tylko wód powierzchniowych.

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)


