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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 i 2 lit. a—c
i lit. e—g oraz pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) klasyfikacj´ dla prezentowania stanu:

a) wód powierzchniowych, 

b) wód podziemnych; 

2) sposób prowadzenia monitoringu stanu wód po-
wierzchniowych i podziemnych, uwzgl´dniajàcy:

a) kryteria wyznaczania punktów poboru próbek
do badaƒ,

b) zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ,

c) wybór elementów jakoÊci,

d) metodyki referencyjne badaƒ oraz warunki za-
pewnienia jakoÊci danych,

e) sposób oceny wyników badaƒ,

f) zakres badaƒ jakoÊci wód powierzchniowych
i podziemnych wykonywanych przez G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska;

3) sposób interpretacji wyników i prezentacji stanu
wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 2. 1. Wprowadza si´ klasyfikacj´ dla prezentowa-
nia stanu wód powierzchniowych obejmujàcà pi´ç
klas jakoÊci tych wód, z uwzgl´dnieniem kategorii ja-
koÊci wody A1, A2 i A3, okreÊlonych w przepisach
w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wo-
dy powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia:

1) klasa I — wody o bardzo dobrej jakoÊci:

a) spe∏niajà wymagania okreÊlone dla wód po-
wierzchniowych wykorzystywanych do zaopa-
trzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo-

———————
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. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.



˝ycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem
w∏aÊciwym dla kategorii A1, 

b) wartoÊci wskaêników jakoÊci wody nie wskazu-
jà na ˝adne oddzia∏ywania antropogeniczne;

2) klasa II — wody dobrej jakoÊci: 

a) spe∏niajà w odniesieniu do wi´kszoÊci wskaêni-
ków jakoÊci wody wymagania okreÊlone dla
wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do
spo˝ycia, w przypadku ich uzdatniania sposo-
bem w∏aÊciwym dla kategorii A2,

b) wartoÊci biologicznych wskaêników jakoÊci wo-
dy wykazujà niewielki wp∏yw oddzia∏ywaƒ an-
tropogenicznych;

3) klasa III — wody zadowalajàcej jakoÊci: 

a) spe∏niajà wymagania okreÊlone dla wód po-
wierzchniowych wykorzystywanych do zaopa-
trzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo-
˝ycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem
w∏aÊciwym dla kategorii A2,

b) wartoÊci biologicznych wskaêników jakoÊci wo-
dy wykazujà umiarkowany wp∏yw oddzia∏ywaƒ
antropogenicznych;

4) klasa IV — wody niezadowalajàcej jakoÊci:

a) spe∏niajà wymagania okreÊlone dla wód po-
wierzchniowych wykorzystywanych do zaopa-
trzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo-
˝ycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem
w∏aÊciwym dla kategorii A3,

b) wartoÊci biologicznych wskaêników jakoÊci wo-
dy wykazujà, na skutek oddzia∏ywaƒ antropoge-
nicznych, zmiany iloÊciowe i jakoÊciowe w po-
pulacjach biologicznych;

5) klasa V — wody z∏ej jakoÊci:

a) nie spe∏niajà wymagaƒ dla wód powierzchnio-
wych wykorzystywanych do zaopatrzenia lud-
noÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia, 

b) wartoÊci biologicznych wskaêników jakoÊci wo-
dy wykazujà, na skutek oddzia∏ywaƒ antropoge-
nicznych, zmiany polegajàce na zaniku wyst´-
powania znacznej cz´Êci populacji biologicz-
nych. 

2. Podstaw´ okreÊlenia klas jakoÊci wód po-
wierzchniowych, o których mowa w ust. 1, stanowià
wartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wody w kla-
sach jakoÊci wód powierzchniowych okreÊlone w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Wprowadza si´ trzy kategorie hydromorfo-
logicznego stanu wód powierzchniowych: stan bardzo
dobry, stan dobry, stan umiarkowany.

2. Sposób okreÊlania hydromorfologicznego stanu
wód powierzchniowych oraz charakterystyk´ poszcze-
gólnych kategorii, o których mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Wprowadza si´ klasyfikacj´ dla prezentowa-
nia stanu wód podziemnych obejmujàcà pi´ç klas ja-
koÊci tych wód, z uwzgl´dnieniem przepisów w spra-
wie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody przeznaczo-
nej do spo˝ycia przez ludzi:

1) klasa I — wody o bardzo dobrej jakoÊci:

a) wartoÊci wskaêników jakoÊci wody sà kszta∏to-
wane jedynie w efekcie naturalnych procesów
zachodzàcych w warstwie wodonoÊnej,

b) ˝aden ze wskaêników jakoÊci wody nie przekra-
cza wartoÊci dopuszczalnych jakoÊci wody prze-
znaczonej do spo˝ycia przez ludzi;

2) klasa II — wody dobrej jakoÊci:

a) wartoÊci wskaêników jakoÊci wody nie wskazu-
jà na oddzia∏ywania antropogeniczne,

b) wskaêniki jakoÊci wody, z wyjàtkiem ˝elaza
i manganu, nie przekraczajà wartoÊci dopusz-
czalnych jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝y-
cia przez ludzi;

3) klasa III — wody zadowalajàcej jakoÊci: 

a) wartoÊci wskaêników jakoÊci wody sà podwy˝-
szone w wyniku naturalnych procesów lub s∏a-
bego oddzia∏ywania antropogenicznego,

b) mniejsza cz´Êç wskaêników jakoÊci wody prze-
kracza wartoÊci dopuszczalne jakoÊci wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi;

4) klasa IV — wody niezadowalajàcej jakoÊci:

a) wartoÊci wskaêników jakoÊci wody sà podwy˝-
szone w wyniku naturalnych procesów oraz s∏a-
bego oddzia∏ywania antropogenicznego,

b) wi´kszoÊç wskaêników jakoÊci wody przekracza
wartoÊci dopuszczalne jakoÊci wody przezna-
czonej do spo˝ycia przez ludzi;

5) klasa V — wody z∏ej jakoÊci:

a) wartoÊci wskaêników jakoÊci wody potwierdza-
jà oddzia∏ywania antropogeniczne,

b) woda nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych dla
wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi. 

2. Podstaw´ okreÊlania klas jakoÊci wód podziem-
nych, o których mowa w ust. 1, stanowià wartoÊci gra-
niczne wskaêników jakoÊci wody w klasach jakoÊci
wód podziemnych okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia.

§ 5. 1. Stan iloÊciowy wód podziemnych okreÊla
wielkoÊç rezerw zasobów wodnych, w granicach re-
gionu wodnego.
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2. Stan iloÊciowy wód podziemnych ustala si´, po-
równujàc wielkoÊç ustalonych zasobów dyspozycyj-
nych wód podziemnych wyra˝onych w m3/d z: 

1) wielkoÊcià rzeczywistego Êredniego poboru wody
w danym roku wyra˝onego w m3/d albo

2) wielkoÊcià poboru wody w danym roku wynikajà-
cego z pozwoleƒ wodnoprawnych wyra˝onego
w m3/d.

3. Stan iloÊciowy wód podziemnych uznaje si´:

1) za s∏aby, gdy Êredni pobór w roku jest równy lub
wy˝szy od zasobów dyspozycyjnych;

2) za dobry, gdy zasoby dyspozycyjne sà wy˝sze od
Êredniego poboru w roku.

§ 6. 1. Monitoring stanu wód powierzchniowych
prowadzi si´ w nast´pujàcych zakresach:

1) diagnostycznym — monitoring diagnostyczny; 

2) operacyjnym — monitoring operacyjny;

3) badawczym — monitoring badawczy.

2. Zakres badaƒ prowadzonych w monitoringu
diagnostycznym obejmuje okreÊlenie w wodach po-
wierzchniowych wartoÊci wszystkich wskaêników ja-
koÊci wody okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia. 

3. W monitoringu diagnostycznym badania wskaê-
ników jakoÊci wody, o których mowa w ust. 2, prowa-
dzi si´ z cz´stotliwoÊcià:

1) jeden raz na miesiàc — w odniesieniu do wskaêni-
ków fizycznych, wskaêników tlenowych, wskaêni-
ków biogennych, wskaêników zasolenia i wskaêni-
ków mikrobiologicznych;

2) jeden raz na kwarta∏ — w odniesieniu do wskaêni-
ków biologicznych oraz metali, w tym metali ci´˝-
kich;

3) jeden raz na rok — w odniesieniu do wskaêników
zanieczyszczeƒ przemys∏owych oraz wskaêników
biologicznych — makrobezkr´gowców bentoso-
wych. 

4. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozpo-
znania oddzia∏ywaƒ antropogenicznych obecnoÊci
w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla Êro-
dowiska wodnego lub prawdopodobieƒstwa ich obec-
noÊci, zakres badaƒ prowadzonych w monitoringu
diagnostycznym rozszerza si´ o te substancje; w przy-
padku stwierdzenia ich obecnoÊci, badania, z wyjàt-
kiem kadmu i rt´ci, nale˝y prowadziç z cz´stotliwoÊcià
jeden raz na miesiàc, a˝ do stwierdzenia braku obec-
noÊci tych substancji na poziomie przekraczajàcym
próg oznaczalnoÊci.

5. Zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ prowadzonych
w monitoringu operacyjnym okreÊla si´, uwzgl´dnia-

jàc wyniki badaƒ uzyskane w ramach monitoringu dia-
gnostycznego.

6. Zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ prowadzonych
w monitoringu badawczym okreÊla si´ ka˝dorazowo
w razie koniecznoÊci zidentyfikowania zanieczyszczeƒ
przypadkowych lub spowodowanych awarià.

§ 7. 1. Przy wyznaczaniu punktów poboru próbek
do badaƒ wód powierzchniowych uwzgl´dnia si´ kry-
teria obejmujàce warunki wyboru oraz lokalizacj´
i iloÊç punktów w obr´bie badanego cieku naturalne-
go, jeziora lub sztucznego zbiornika wodnego. 

2. Monitorowaniem obejmuje si´ wody po-
wierzchniowe, które spe∏niajà co najmniej jeden z na-
st´pujàcych warunków:

1) posiadajà zlewnie o powierzchni wi´kszej ni˝
2 500 km2;

2) posiadajà zlewnie o powierzchni mniejszej ni˝
2 500 km2, lecz sà wa˝ne ze wzgl´du na dynamik´
przep∏ywu wody;

3) przekraczajà lub stanowià granice paƒstwa;

4) stanowià podstaw´ oszacowania wielkoÊci ∏adun-
ków zanieczyszczeƒ przekraczajàcych granice paƒ-
stwa lub wprowadzanych do Êrodowiska morskie-
go Ba∏tyku.

3. Lokalizacja i liczba punktów poboru próbek do
badaƒ wód w obr´bie badanego cieku, jeziora lub
sztucznego zbiornika wodnego ma zapewniç:

1) reprezentatywnoÊç wp∏ywu zagro˝eƒ wywo∏anych
przez punktowe i rozproszone êród∏a zanieczysz-
czeƒ; 

2) przeprowadzenie oceny wp∏ywu oddzia∏ywaƒ
punktowego êród∏a zanieczyszczeƒ;

3) przeprowadzenie oceny wp∏ywu oddzia∏ywaƒ wie-
lu punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ;

4) przeprowadzenie oceny wp∏ywu oddzia∏ywaƒ wy-
wieranych przez obszarowe êród∏a zanieczyszczeƒ. 

4. Pobieranie próbek do badaƒ wód powierzchnio-
wych prowadzi si´ zgodnie z odpowiednimi Polskimi
Normami.

§ 8. 1. Monitoring stanu wód podziemnych prowa-
dzi si´ w nast´pujàcych zakresach:

1) diagnostycznym — monitoring diagnostyczny; 

2) operacyjnym — monitoring operacyjny;

3) badawczym — monitoring badawczy.

2. Zakres badaƒ prowadzonych w monitoringu
diagnostycznym obejmuje okreÊlenie w wodach pod-
ziemnych wartoÊci wskaêników jakoÊci wody, okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia. 
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3. Zakres badaƒ prowadzonych w monitoringu
diagnostycznym prowadzàcy monitoring mo˝e roz-
szerzyç o inne wskaêniki jakoÊci wody charakteryzujà-
ce rodzaj oddzia∏ywaƒ antropogenicznych majàcych
bezpoÊredni wp∏yw na badany zbiornik wód podziem-
nych.

4. Badania wskaêników jakoÊci wody w monitorin-
gu diagnostycznym prowadzi si´ z cz´stotliwoÊcià:

1) co 3 lata — badania wód podziemnych swobod-
nych;

2) co 6 lat — badania wód podziemnych naporo-
wych.

5. Zakres badaƒ prowadzonych w monitoringu
operacyjnym obejmuje okreÊlenie w wodach pod-
ziemnych wartoÊci nast´pujàcych wskaêników jakoÊci
wody: temperatury, przewodnoÊci, odczynu, tlenu roz-
puszczonego, amoniaku, azotanów, azotynów, chlor-
ków, siarczanów, fosforanów, wodorow´glanów,
sodu, potasu, wapnia, magnezu, manganu i ˝elaza. 

6. Prowadzàcy monitoring mo˝e rozszerzyç zakres
badaƒ o inne wskaêniki jakoÊci wody, których wartoÊci
stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycz-
nego mieszczà si´ w IV lub V klasie jakoÊci wód pod-
ziemnych, oraz o inne wskaêniki jakoÊci wody charak-
teryzujàce rodzaj oddzia∏ywaƒ antropogenicznych ma-
jàcych bezpoÊredni wp∏yw na wod´ w badanym zbior-
niku wód podziemnych.

7. Badania wskaêników jakoÊci wody w monitorin-
gu operacyjnym prowadzi si´ z nast´pujàcà cz´stotli-
woÊcià:

1) corocznie, z wy∏àczeniem roku, w którym jest pro-
wadzony monitoring diagnostyczny — badania
wód podziemnych swobodnych;

2) co 3 lata po monitoringu diagnostycznym — bada-
nia wód podziemnych naporowych.

8. Zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ prowadzonych
w monitoringu badawczym okreÊla si´ ka˝dorazowo
w razie koniecznoÊci zidentyfikowania zanieczyszczeƒ
przypadkowych lub spowodowanych awarià. 

§ 9. 1. Przy wyznaczaniu punktów poboru próbek
do badaƒ wód podziemnych uwzgl´dnia si´ kryteria
obejmujàce warunki wyboru monitorowanego zbior-
nika wód podziemnych, lokalizacj´ punktów w obr´-
bie badanego zbiornika wód podziemnych, warunki
techniczne punktów oraz ich liczb´. 

2. Monitorowaniem obejmuje si´ zbiorniki wód
podziemnych nara˝one na oddzia∏ywania antropoge-
niczne, które spe∏niajà co najmniej jeden z nast´pujà-
cych warunków:

1) zasoby dyspozycyjne sà wi´ksze od 10 000 m3/d;

2) stanowià jedyne êród∏o zaopatrzenia w wod´;

3) parametry hydrogeologiczne przynajmniej jednej
z warstw wodonoÊnych zbiornika wód podziem-
nych spe∏niajà warunki: mià˝szoÊç powy˝ej 5 m,
przewodnoÊç ponad 50 m2/d, wydajnoÊç poten-
cjalna studni powy˝ej 5 m3/h;

4) sà zlokalizowane w obr´bie obszarów chronio-
nych, na których o rozwoju biosfery decydujà wa-
runki hydrogeologiczne;

5) sà zlokalizowane w obszarach przygranicznych,
gdzie wyst´pujà lub mogà wyst´powaç przep∏ywy
transgraniczne wód.

3. Lokalizacja punktów poboru próbek do badaƒ
w obr´bie badanego zbiornika wód podziemnych ma:

1) zapewniç reprezentatywnoÊç dla struktur hydroge-
ologicznych;

2) umo˝liwiç przeprowadzenie oceny jakoÊci wód po-
ziomów wodonoÊnych obj´tych eksploatacjà;

3) uniemo˝liwiç wp∏yw oddzia∏ywaƒ lokalnych êróde∏
zanieczyszczeƒ.

4. Liczba punktów poboru próbek do badaƒ w ob-
r´bie danego zbiornika wód podziemnych zale˝y od: 

1) jego wielkoÊci (powierzchni);

2) komplikacji warunków hydrogeologicznych;

3) intensywnoÊci oddzia∏ywaƒ antropogenicznych;

4) podatnoÊci na wp∏yw oddzia∏ywaƒ antropogenicz-
nych.

5. Punktami poboru próbek do badaƒ mogà byç
otwory studzienne, piezometry, obudowane êród∏a,
które spe∏niajà nast´pujàce warunki techniczne: 

1) umo˝liwiajà selektywne ujmowanie wody z bada-
nego poziomu wodonoÊnego;

2) sà sprawne hydraulicznie i umo˝liwiajà prawid∏o-
we pobieranie próbek wody;

3) zosta∏y wykonane z materia∏ów niezmieniajàcych
sk∏adu chemicznego wody.

6. Pobieranie próbek do badaƒ wód podziemnych
prowadzi si´ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Nor-
mami.

§ 10. Planowanie i realizacja monitoringu wód po-
wierzchniowych i podziemnych ma uwzgl´dniaç roz-
poznanie jakoÊci wód i dostarczenie informacji na po-
trzeby gospodarowania wodami. 

§ 11. Metodyki referencyjne badaƒ wskaêników ja-
koÊci wód powierzchniowych i podziemnych oraz wa-
runki zapewnienia jakoÊci danych uwzgl´dniajàce gra-
nice oznaczalnoÊci, precyzj´ i dok∏adnoÊç metodyk re-
ferencyjnych sà okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.
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§ 12. Ocen´ wyników badaƒ prowadzi si´ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001. 

§ 13. 1. OkreÊlenia jakoÊci wód powierzchniowych
dokonuje si´ na podstawie badaƒ prowadzonych
w jednym punkcie pomiarowym.

2. W punkcie pomiarowym dopuszcza si´ okreÊle-
nie jakoÊci wód powierzchniowych w zakresie spe∏nia-
nia wymagaƒ okreÊlonych dla ró˝nych sposobów
u˝ytkowania wód.

3. Dla ka˝dego wskaênika jakoÊci wody zmierzone-
go z cz´stotliwoÊcià jeden raz na miesiàc wyznacza si´
wartoÊç st´˝enia odpowiadajàcà percentylowi 90,
a w przypadku mniejszej cz´stotliwoÊci badaƒ przyj-
muje si´ najmniej korzystnà wartoÊç st´˝enia.

4. OkreÊlenia klasy jakoÊci wód powierzchniowych
dokonuje si´, porównujàc wyznaczone wartoÊci st´-
˝eƒ poszczególnych wskaêników jakoÊci wody, z wy∏à-
czeniem wskaêników jakoÊci wód wyst´pujàcych
w warunkach naturalnych w podwy˝szonych st´˝e-
niach, z wartoÊciami granicznymi okreÊlonymi w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, przyjmujàc klas´
obejmujàcà 90 % wartoÊci. 

§ 14. 1. Prezentacji stanu wód powierzchniowych
dokonuje si´ w formie graficznej, tabelarycznej i opi-
sowej.

2. Rodzaje ocen badaƒ monitoringowych wód po-
wierzchniowych oraz sposób przedstawienia wyników
klasyfikacji wód powierzchniowych sà okreÊlone w za-
∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 15. 1. OkreÊlenia jakoÊci wód podziemnych doko-
nuje si´ na podstawie badaƒ prowadzonych w jednym
punkcie pomiarowym.

2. OkreÊlenia klasy jakoÊci wód podziemnych do-
konuje si´, porównujàc wartoÊci st´˝eƒ poszczegól-
nych wskaêników jakoÊci wody z wartoÊciami granicz-
nymi okreÊlonymi w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia.

3. Ustalajàc klasy jakoÊci wód podziemnych, do-
puszcza si´ przekroczenie wartoÊci granicznych trzech

wskaêników jakoÊci wody; przekroczenie wartoÊci gra-
nicznych wskaêników jakoÊci wody mieÊci si´ w grani-
cach przyj´tych dla bezpoÊrednio ni˝szej klasy jakoÊci
wody.

4. Niedopuszczalne jest przekroczenie wartoÊci
granicznych nast´pujàcych wskaêników jakoÊci wody:
arsenu, amoniaku, azotanów, azotynów, fluorków,
chromu, kadmu, miedzi, niklu, o∏owiu, rt´ci, cyjanków,
fenoli, pestycydów, wielopierÊcieniowych w´glowo-
dorów, olejów mineralnych, substancji powierzchnio-
wo czynnych anionowych.

§ 16. 1. Prezentacji stanu wód podziemnych doko-
nuje si´ w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej.

2. Rodzaje ocen badaƒ monitoringowych wód
podziemnych oraz sposób przedstawienia wyników
klasyfikacji wód podziemnych sà okreÊlone w za∏àcz-
niku nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 17. Oceny jakoÊci wód powierzchniowych i wód
podziemnych dokonuje si´ na podstawie badaƒ pro-
wadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego,
operacyjnego i badawczego. 

§ 18. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska wy-
konuje badania w zakresie: 

1) jakoÊci wód powierzchniowych w wybranych zlew-
niach posiadajàcych wieloletni zbiór danych po-
miarowych;

2) jakoÊci wód podziemnych w wybranych zbiorni-
kach wód podziemnych;

3) programów rozpoznawczych monitoringu wód po-
wierzchniowych i wód podziemnych;

4) programów rozpoznawczych na potrzeby wst´pnej
oceny sposobu wykorzystania wód zlewni.

§ 19. Rozporzàdzenie traci moc z dniem 1 stycznia
2005 r.

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

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 11 lutego 2004 r. (poz. 284)

Za∏àcznik nr 1

WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WODY W KLASACH JAKOÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Lp. Wskaênik jakoÊci
wody Jednostka

WartoÊci graniczne w klasach I—V

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8

Wskaêniki  f izyczne

Wskaêniki  t lenowe

Wskaêniki  biogenne

Wskaêniki  zasolenia

Metale,  w tym metale ci´˝kie1)

1 Temperatura wody °C 22 24 26 28 >28

2 Zapach krotnoÊç 1 3 10 20 >20

3 Barwa mg Pt/l 5 10 20 50 >50

4 Zawiesiny ogólne mg/l 15 25 50 100 >100

5 Odczyn pH 6,5—8,5 6,0—8,5 6,0—9,0 5,5—9,0 <5,5 lub >9,0

6 Tlen rozpuszczony mg O2/l 7 6 5 4 <4

7 BZT5 mg O2/l 2 3 6 12 >12

8 ChZT-Mn mg O2/l 3 6 12 24 >24

9 ChZT-Cr mg O2/l 10 20 30 60 >60

10 Ogólny w´giel 
organiczny mg C/l 5 10 15 20 >20

11 Amoniak mg NH4/l 0,5 1 2 4 >4

12 Azot Kjeldahla mg N/l 0,5 1 2 4 >4

13 Azotany mg NO3/l 5 15 25 50 >50

14 Azotyny mg NO2/l 0,03 0,1 0,5 1,0 >1,0

15 Azot ogólny mg N/l 2,5 5 10 20 >20

16 Fosforany mg PO4/l 0,2 0,4 0,7 1,0 >1,0

17 Fosfor ogólny mg P/l 0,2 0,4 0,7 1,0 >1,0

18 PrzewodnoÊç w 20 °C µS/cm 500 1000 1500 2000 >2000

19 Substancje 
rozpuszczone mg/l 300 500 800 1200 >1200

20 ZasadowoÊç 
ogólna mg CaCO3/l >200 100 20 10 <10

21 Siarczany mg SO4/l 100 150 250 300 >300

22 Chlorki mg Cl/l 100 200 300 400 >400

23 Wapƒ mg Ca/l 50 100 200 400 >400

24 Magnez mg Mg/l 25 50 100 200 >200

25 Fluorki mg F/l 0,5 1,0 1,5 1,7 >1,7

26 Arsen mg As/l 0,01 0,01 0,05 0,100 >0,100

27 Bar mg Ba/l 0,1 0,1 0,5 1,0 >1,0

28 Bor mg B/l 0,5 1,0 2,0 4,0 >4,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Wskaêniki  zanieczyszczeƒ przemys∏owych

Wskaêniki  biologiczne

Wskaêniki  mikrobiologiczne

29 Chrom ogólny mg Cr/l 0,05 0,05 0,05 0,10 >0,10

30 Chrom (VI) mg Cr/l 0,02 0,02 0,02 0,04 >0,04

31 Cynk mg Zn/l 0,3 0,5 1 2 >2

32 Glin mg Al/l 0,1 0,2 0,4 0,8 >0,8

33 Kadm mg Cd/l 0,0005 0,001 0,001 0,005 >0,005

34 Mangan mg Mn/l 0,05 0,1 0,5 1,0 >1,0

35 Miedê mg Cu/l 0,02 0,04 0,06 0,100 >0,100

36 Nikiel mg Ni/l 0,01 0,02 0,05 0,2 >0,2

37 O∏ów mg Pb/l 0,01 0,01 0,02 0,05 >0,05

38 Rt´ç mg Hg/l 0,0005 0,001 0,001 0,005 >0,005

39 Selen mg Se/l 0,01 0,01 0,02 0,04 >0,04

40 ˚elazo mg Fe/l 0,1 0,3 1,0 2,0 >2,0

41 Cyjanki wolne mg CN/l 0,02 0,02 0,05 0,05 >0,05

42 Fenole (indeks 
fenolowy) mg/l 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05

43 Pestycydy2) µg/l 0,1 1,0 2,5 5,0 >5

44 Substancje 
powierzchniowo 
czynne anionowe mg/l 0,1 0,2 0,5 1,0 >1,0

45 Oleje mineralne 
(indeks oleju 
mineralnego) mg/l 0,01 0,05 0,20 0,5 >0,5

46 WielopierÊcieniowe 
w´glowodory 
aromatyczne3) µg/l 0,01 0,05 0,2 1,0 >1,0

47 SaprobowoÊç 
fitoplanktonu Indeks 1,0 1,5 2,5 3,5 >3,5

48 SaprobowoÊç  saprobo-
peryfitonu woÊci 1,0 1,5 2,5 3,5 >3,5

Indeks 
bioró˝no-

49 Makrobezkr´gowce rodnoÊci 5,5 4,0 2,5 1,0 <1,0

bentosowe, indeksy Indeks 
biotyczny 100 70 40 10 <10

50 Chlorofil „a” µg/l 10 25 50 100 >100

51 Liczba bakterii grupy
coli typu ka∏owego w 100 ml 20 200 2 000 20 000 >20 000

52 Liczba bakterii 
grupy coli w 100 ml 50 500 5 000 50 000 >50 000

1) Podane wartoÊci graniczne odnoszà si´ do formy rozpuszczonej metali.
2) Pestycydy obejmujà sum´: lindanu, dieldryny.
3) WielopierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne obejmujà sum´: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pire-

nu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu.
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Za∏àcznik nr 2

SPOSÓB OKREÂLANIA HYDROMORFOLOGICZNEGO STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
ORAZ CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII HYDROMORFOLOGICZNEGO STANU WÓD

POWIERZCHNIOWYCH

1. Sposób okreÊlania hydromorfologicznego stanu wód powierzchniowych

2. Ocena poszczególnych kategorii hydromorfologicznego stanu wód powierzchniowych

Elementy i parametry hydromorfologiczne

Rodzaj wód

Cz´stotliwoÊç badaƒ
rzeki jeziora

sztuczne
zbiorniki
wodne

I.  Typ wód

1 Po∏o˝enie n.p.m. X X X

1 raz 
na 10 lat

2 WielkoÊç zlewni km2 X X X
3 Budowa geologiczna opisowo X X X
4 G∏´bokoÊç Êrednia m — X X
5 Powierzchnia zwierciad∏a wody km2 — X X

II.  Re˝im hydrologiczny

6 Nat´˝enie przep∏ywu m3/s X

1 raz w
miesiàcu

7 Wahania stanów wody m X X* X*
8 Powiàzanie z wodami podziemnymi opisowo X* X* X*

9 Mo˝liwoÊç niezak∏óconego przep∏ywu —
ciàg∏oÊç rzeki opisowo X* — —

III .  Morfologia

10 Kszta∏t koryta opisowo X — —

1 raz 
na 6 lat

11 Wahania g∏´bokoÊci m X — —
12 ZmiennoÊç szerokoÊci m X — —
13 ZmiennoÊç morfometrii — X X
14 Pr´dkoÊç przep∏ywu wody m/s X
15 Struktura strefy przybrze˝nej opisowo X X X

Kategoria Opis stanu czynników hydromorfologicznych

Stan bardzo
dobry

Gospodarka wodna — wielkoÊç przep∏ywu i jego dynamika oraz powiàzania z wodami
podziemnymi odpowiadajà w pe∏ni lub prawie w pe∏ni warunkom, w których brak oddzia-
∏ywaƒ antropogenicznych.
Ciàg∏oÊç rzeki — nie zosta∏a przez cz∏owieka zmieniona i umo˝liwia niezak∏ócony trans-
port rumowiska i migracj´ organizmów wodnych.
Morfologia koryta — trasa rzeki, zmiennoÊç szerokoÊci, g∏´bokoÊci, pr´dkoÊci przep∏ywu
wody, substratu, struktury i stref przybrze˝nych odpowiadajà warunkom naturalnym

Stan dobry Wyst´pujàce zmiany re˝imu hydrologicznego, ciàg∏oÊci rzeki, warunków morfologicz-
nych odzwierciedlajà stan, który wskazuje na oddzia∏ywanie antropogeniczne

Stan
umiarkowany

Wyst´pujàce zmiany re˝imu hydrologicznego, ciàg∏oÊci rzeki, warunków morfologicz-
nych odzwierciedlajà stan, który wskazuje na silne oddzia∏ywanie antropogeniczne; do-
chodzi do nadmiernych zakwitów glonów, rozwoju niepo˝àdanych bakterii oraz zaniku
populacji wra˝liwych gatunków roÊlin i ryb

* raz w roku
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WARTOÂCI GRANICZNE WSKAèNIKÓW JAKOÂCI WODY W KLASACH JAKOÂCI WÓD PODZIEMNYCH1)
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Lp. Wskaênik jakoÊci wody Jednostka
WartoÊci graniczne w klasach I—V

I II III IV V

1 Temperatura °C 6—10 12 16 25 >25
2 PrzewodnoÊç w 20 °C µS/cm 400 2500 2500 3000 >3000
3 Odczyn pH 6,5–9,5 <6,5 lub >9,5

4 Tlen rozpuszczony mg O2/l 1 0,5 0,5 0,1 <0,1

5 Ogólny w´giel organiczny mg C/l 2 10 10 20 >20

6 Amoniak mg NH4/l 0,1 0,5 0,65 3 >3

7 Azotany mg N03/l 10 25 50 100 >100

8 Azotyny mg N02/l 0,01 0,05 0,10 0,25 >0,25

9 Fosforany mg P04/l 0,05 0,2 1 5 >5

10 Fluorki mg F/l 0,5 1 1,5 2 >2
11 Chlorki mg Cl/l 25 250 300 500 >500
12 Cyjanki wolne mg CN/l 0,01 0,02 0,02 0,02 >0,02

13 Wodorow´glany mg HCO3/l 100—300 75—100
300—350

50—75
350—400

25—50
>400

<25
>400

14 Siarczany mg SO4/l 25 250 250 500 >500

15 Krzemionka mg SiO2/l 15 30 50 100 >100

16 Sód mg Na/l 60 200 200 300 >300
17 Potas mg K/l 10 10 15 20 >20
18 Wapƒ mg Ca/l 50 100 200 300 >300
19 Magnez mg Mg/l 30 50 100 150 >150
20 ˚elazo mg Fe/l 0,1 0,3 0,5 5 >5
21 Arsen mg As/l 0,01 0,01 0,1 0,2 >0,2
22 Bor mg B/l 0,5 1 1 2 >2
23 Chrom mg Cr/l 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1
24 Cynk mg Zn/l 0,5 3 5 10 >10
25 Glin mg Al/l 0,1 0,2 0,5 1 >1
26 Kadm mg Cd/l 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01
27 Mangan mg Mn/l 0,05 0,2 1 1 >1
28 Miedê mg Cu/l 0,01 0,03 0,05 0,1 >0,1
29 Nikiel mg Ni/l 0,01 0,02 0,05 0,1 >0,1
30 Rt´ç mg Hg/l 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005
31 O∏ów mg Pb/l 0,01 0,05 0,05 >0,05 >0,05
32 Fenole (indeks fenolowy) mg/l 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05
33 Pestycydy2) µg/l 0,1 1 2,5 5 >5

34 Substancje powierzchnio-
wo czynne anionowe mg/l 0,1 0,2 0,5 1 >1

35 Oleje mineralne (indeks
oleju mineralnego) mg/l 0,01 0,01 0,03 0,05 >0,05

36 WielopierÊcieniowe w´-
glowodory aromatyczne3) µg/l 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05

1) W przypadku metali podane wartoÊci graniczne odnoszà si´ do ich formy rozpuszczonej.
2) Pestycydy obejmujà sum´: lindanu, dieldryny.
3) WielopierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne obejmujà sum´: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pire-

nu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu.
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Za∏àcznik nr 5

RODZAJE OCEN BADA¡ MONITORINGOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB
PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW KLASYFIKACJI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Rodzaje ocen badaƒ monitoringowych wód powierzchniowych

2. Sposób przedstawienia wyników klasyfikacji wód powierzchniowych

Rodzaj Przeznaczenie

Sposób wykorzystania

— zaopatrzenie ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia,
— Êrodowisko ˝ycia ryb w warunkach naturalnych,
— Êrodowisko bytowania skorupiaków i mi´czaków w warun-

kach naturalnych

Skala procesów
— eutrofizacja wód,
— nara˝enie wód na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu ze êróde∏

rolniczych

Realizacja planu gospodarowania wodami — ocena stanu jakoÊci wód w zlewni,
— ocena efektywnoÊci realizacji planu w zakresie jakoÊci wód

Klasy wód Charakterystyka Kolor

Klasa I bardzo dobra niebieski

Klasa II dobra zielony

Klasa III zadowalajàca ˝ó∏ty

Klasa IV niezadowalajàca pomaraƒczowy

Klasa V z∏a czerwony

Za∏àcznik nr 6

RODZAJE OCEN BADA¡ MONITORINGOWYCH WÓD PODZIEMNYCH ORAZ SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA
WYNIKÓW KLASYFIKACJI WÓD PODZIEMNYCH

1. Rodzaje ocen badaƒ monitoringowych wód podziemnych

Rodzaj Przeznaczenie/cz´stotliwoÊç

Kompleksowa ocena jakoÊci wód opracowywana na podstawie monitoringu diagnostycznego,
co 3 lata dla wód swobodnych i co 6 lat dla wód naporowych

Ocena ogólna opracowywana na podstawie monitoringu operacyjnego co rocz-
nie dla wód swobodnych i co 3 lata dla wód naporowych

Ocena stanu wód przeprowadzona dla poszczególnych dorzeczy lub zlewni,
z uwzgl´dnieniem w ich obr´bie poziomów i pi´ter wodonoÊnych

Ocena skali procesu nara˝enie wód na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu ze êróde∏ rol-
niczych
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2. Sposób przedstawienia wyników klasyfikacji wód podziemnych

Klasy wód Charakterystyka Kolor

Klasa I bardzo dobra niebieski

Klasa II dobra zielony

Klasa III zadowalajàca ˝ó∏ty

Klasa IV niezadowalajàca pomaraƒczowy

Klasa V z∏a czerwony


