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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY SRCJDOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

z dnia 7 lipca 1986 r.
w sprawie rolniczego wykorzystania
Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 24 paź
dziernika 1974 r. - Prawo wodne i(Dz. U. Nt 38. poz. 230.
z 1980 r. Nr 3ipOZ. 6 i z 1983 r. Nr 44; poz. 201) ora,z
w związku z pkt l , części G. załącznika . nr ·3 do rozporządzenia Prezesa RadyMini~trów
z dnia 30 grudnia
1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych Organów administracji państwo
wej zastrzeżoriych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz.U. Nr 63. poz. 334) zarządza się,
co następuje:
1. Przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozu·
zastosowanie ścieków do nawadniania i nawożenia użytków rolnych oraz stawów przeznaczonych do
hodowli i chowu ryb.
..
2. Rolnicze wykorzystanie ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego. .
§ 1.

mie

się

l) w ogrodach działkowych i przydomowych,
m) w rejonie kąpielisk zlokaliZowanych na wodach
powierzchniowych,
~
n) w parkach wiejskich,
2) gruntów przeznaczonych do upraw polowych iszklar.-

niowych roślin spożywanych w stanie surowym.
3) gdy poziom wody podziemnej zalega płycej od .~~ '
wierzchni gruntów niż:
. ._.
a) 1,2 m - na gruntach ornych i gruntach .prz.ezna,- .
czonych do rezerwowego odbioru ścieków.
b) 1.0 m na gruntach stanowiących łąki 'i pa;stwiska.
4) stawów: rybnych :
a)

§ 3.

Zabrania

się

rolniczo

wykorzystywać

ścieki.

.1) nie

spełniają

wymagań

określonych

w

załączniku

nr 1.
2)

zawierają
mulujące

związki
się

oddziaływa"Ć

szkodliwe dla człowieka lub kuw . glebach i roślinach ' związki mogące
toksycznie.

substancje utrudniające samooczyszczanie
wód. stawów rybnych. do których są wprowadzane.
4) zawierają sub$tancje promieniotwórcze.
3)

zawierają

się

§ 4. Zabrania się nawożenia i nawadniania ' ściekami:
l) gruntów znajdujących się:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)'
i)
j)

I k)

w strefach ochronnych 'źródeł oraz ujęć wody.
w rezerwatach przyrody.
w parkach narodowych i ich strefach ochronnych.
w parkach krajobrazowych i ich strefach ochronnych.
w obszarach chronionego krajobrazu.
na obsz~rach górniczych wód leczniczych. turystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych.
na obszarach morskiego pasa nadbrzeżnego.
na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi.
na obszarach płytkiego występowania skał szczelinowych.
na obszarach, na których zawartość metali cięż
kich w glebie określona w mglkg suchej masy
przekracza dopuszczalne wartości ustalone w -za'łączniku nr 2.
na obszarach o spadku terenu większym od 100/0
w przypadku gruntów •.ornych oraz od 200/0 w
przypadku łąk i pastwisk.

jeżeli

głębokość napełniania

stawu wynOSi mniej'.
i linii brzegiL
się wprowadzanye,h,

niż 0,5 m. · a ukształtowanie ' dna

utrudnia

rozprzestrzeńianie

ścieków.

§ 2. Ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
niniejszym zarządzeniu.

które:

ścieków.

b) zlokalizowanych na obszarach wymienionych w:"
pkt 1.
.~

<

§ 5. Roczne i s.ezonowe dawki ścieków' stosowanych;.

do rolniczego wykorzystania powinny być zgodne z 1>,(lansem zapotrzebowania azotu i potasu ' przez rośliny
i nie mogą utrudniać przebiegu proce'sów samooczyszczania się gleby.

.

/

§ 6.

1. Warunki

położenia

gruntów, na których jest
stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków. określa - zą- ;
łącznik nr 3.
2. Organ administracji państwowej wydający pozwolenie wodnoprawne w porozumieniu z . państwowym ..
wojewódzkim inspektorem sanitarnym . może ustalić / 04-.
ległościmniejsze niż wymienione w ust. 1 pkt l żalą'cz
nika nr 3.
3. Urządzenia i instalacje przeznaczone ,'do mag~y:,, '
nowania i przygotowania ścieków do rolniczego wyko,
rzystania nie powinny znajdować się na gruntach nara; ..
żonyc.b na zalewanie wodami wezbrani owymi. których '
prawdopodobieństwo wyś~ąpienia jest większe niż ~/o.
Urządzenia i ' instalacje związane z: magazynowanIem
i przygotowaniem ścieków do rolniczego wykorzystania
powinny być ogrodzone.
4. Organ administracji państwowej wydający pozwo- .
lenie wodnoprawne może ustalić odległości większe niż /
wymienione w ust. 1 załącznik~ nr 3, jeżeli wymagają .
tego lokalne warunki środowiska przyrodniczego.
§ 7. Zakład lub osoba . fizyczna ub.iegająca się o P.o- ;
zwolenie wodnopra.\\TIle . na wprowadzanie ścieków . w celu
rolniczego ich wykorzystania jest obowiązana dołączyć
do wniosku o to pozwolenie:
.

1) operat wodnoprawny.
2)

opinię dotyczącą oddziaływania ścieków na środo- 
wisko. uwzględniającą w szczególności wymagania,
o których mowa w zarządzeniu; opinię' sporządza ' jed"

{

.
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" nostka naukowo-badawcza ' lub zespół rzeczoznawców
wskazany przez organ administracji państwowej wydający pozwolenie wodnoprawne,

badania organowi administracji państwowej, który wydał
pozwolenie wódnoprawne, oraz właściwemu państwowe
mu inspektoratowi sanitarnemu.
2. Organ administracji pań stwowej, który wydał po3) opinię państwow'ego wojewódzkiego inspektora sa- ' zwolenie wodnoprawne, moż e w uzasadnionych wypadnitarnego.
kach ustalić inną częstotliwość badań niż określona w
ust. 1.
§' 8. l. Zakład lub osoba fizyczna mająca pozwolenie
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dnim l pażdzier 
' wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi w celu nika1986 r.
rolniczego wykorzystania jest obowi ązana , do corocznego
' badania zawarto~ci w glebie, metali ciężkich wymienioMinister Ochrony Środowiska i ' Zasobów Naturalnych :
S. Jarzęb.'lki
nych w załączniku nr 2 i przedstawiania wyników tego

Załączn iki

do zarządzenia Ministra
Ochrony Srodowiska i Zasobów
Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 r.
(poz. 170)
Załącznik

nr

WYMAGANIA SANlTARNE DLA ŚCIEKÓW PRZEŻNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA
Lp.

Wskażnik

l.

Bakterie chorobotwórcze, w tym z rodzaju Salmonella'
Miano coli
Obecność jaj Ascaris Cumbricoides lub Trichocepha,lus trichuria

2
3

Wielkość

dopuszczalna

niewykrywalne
nie mniej niż 0;01
do 10 w litrze

"

Załącznik

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚC METALI CIĘŻKICH W
określona w mg/kg suchej masy
Zawartość

Pierwiastek

lekkiCh

-

ołów

kadm
chrom

-

miedź

nikiel
rtęć

cynk

nr 2

GLEBACH

w glebach
ciężkich

1()()
3
300
100
100
2
300

50
3
1()()
50
30
1
200

Załącznłknr

"

WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW, NA KTÓRYCH JEST STOSOWANE ROLNICZE WYKORZYSTANIE
'
SCIEKOW

gruntów, na których stosuje się rolni.
cze , wykorzystanie ' ścieków, od obsżarów, o których
.I~owa w § 4 pkt 1 zarządzenia, powinna wynosić:
1.

,/

3

Odległość

1) , P9 Y nawodnieniach grawitacyjnych

-

I()() m,

'-

200 m,

, 3) dla gruntów służących do awaryjnego
i rezerwowego odbioru ścieków przy
, ilości ścieków rio 5000 mS/dobę
-

300 m,

2) przy

ńawodnieniach

deszczownianych

.

4) przy ilości ścieków powyżej

5000

m 3/dobę -

500 m,

2. Grunty, na, których stosuje się rolnicze wykorzy ,
stanie ścieków, powinny znajdować się w odległości:
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi przy zastosowanej dawce ścieków :
a) do 1500 mm/rok przy nawodnieniach grawitacyjnych - ląD m, przy nawodnieniach deszczownianych ,~ 200 m,
b) ponad 1500 mJnIrok - 300 m,
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od dróg publicznych i -linii kolejowych mniej 30 m,

~

286

co naj-

Poz. 170 i 111

nego odbioru

ścieków

3)

od linii brzegu płynących wód powierzchnipwych
przy spadku terenu do 1f'1. - 20 m, od 2 do 10'/. 50 m, a przy spadku od 10 do 200 /, - 10 m,

4)

od linii brzegu jezior, zbiorników wodnych, stawów
rybnych nie przeznaczonych do zasilania ściekami,
. przy spadku terenu do 2'/. '- 40 in, od 2 do 1()8/, 10 m, ił od 10 do 20'i.- 100 m.
3. Grunty przeznaczone do rezerwowego i filtracyj-

\

"
w sprawie ustalenia I

ogłoszenia

ilości ścieków

do 5000 retl

na pobyt ludzi o 300 m, a przy ilości ścieków ponad
5000 m'/dobę o 500 m. Odległość tych · gruntów od linii
brzegu płynących. wód powierzchniowych ptlwinna wy_ !
nosić · co najmniej:
,
H przy spadku terenu do 2'/0 - 30 . m,
2) przy spadku terenu powyżej 2"/0 60 . m,
- a , od linii brzegu jezior, zbiorników wodnych i stawów
rybnych nie przeznaczonych .do zasilania ściekami - odpowiednio 50 i. 80 m.
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ZARZĄDZENIE

przy

dobę · powinny być oddalone .od obiektów przeznaczonych

MINISTRA

.

SPRAW WEWNJ;TRZNYCH

z dnia 14 lipca 1986 r.

statutu stowarzyszenia wyDzej
I Demokrację" .

użyteczności "Związek

Bójownlków o

Wolność

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z d!illa 15 lipca 1969 . r. w sprawie uznania "Związku Bojowników o 'Wolność i Demokrację" za stowarzyszenie
wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 21, poz. 153) zarządza
się, Co następuje:

Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We"'
z dnia 6 grudnia 1919 r. w sprawie ustalenia
i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności
.. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację" (Monitor Polski Nr 31, poz. 151).

§ 1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej uży
teczności "Związek Bojowników o Wolność i ' Demo-

§ 3. Zarządzenie wchodzi w ~ycie z dniem ogłoszen~a.

krację",

stanowiący

załącznik

do

.§

2.

wnętrznych

zarządzenia.

Minister Spraw

--

Wewnętrznych:

C. Kiszczak

Załącznik ' do . zarządzenia

Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1986 r. (poz. 171)

STATUT ZWIĄZKU BOJOWNIKÓW O WOLNOSC I DEMOKRACJĘ
Związek
Bojowników o Wolność i Demokrację
(ZBoWiD) zrzesza byłych uczestników walk narodowowyzwoleńćzych i rewolucyjnych o Polskę wolną i niepodległą,

Polskę

sprawiedliwości

społecznej.

Jesteśmy .pokoleniem, które zgromadziło niewyczer"
palny potencjał historycznych doświadczeń. Legły one
u podstaw współczesnego kształtu Ludowej Polski i są
wyznacznikiem świadomości · Polaków oraz nośnikiem narodowych tradycji.
.

UformOWane w historycznym procesie szeregi bojow:ników o wolność i demokrację nadają naszej organizacji
szczególne, . ideowe oblicze.
Wierni

postępowym;

patriotycznym i

re~lqcyjnym

triidycjom. pomni tragicznych lekcji historii. wzbogaceni

o doświadczenia ~rodzonej i przeobrażonej Polski Ludowej, uznajemy przełomowe znaczenie, jakie miał w h.i~
storii narodu polskiego · prógram polityczny Polskiej
Partii Robotnicżej i całej lewicy polskiej. Zawierał on
program walki o niepodlegość Polski. a. także dalekowzroczną koncepcję nowego ustroju społecznego, Odbudowy państwa .w nowych sprawiedliwych granicach oraz
sojuszu ze ZwiązkiemSocjalistyczn.ych Republik. Radzieckich. i wszyStkimi postępoWymi siłami w świecie. Reali-

zacja tego programu otworzyła przed narodem polskim
szerokie ·perspektyw:y rozwoju i bezpieczeństwa.
szeregów' · ZBoWiD opiera się na głębokim
zołnierskiego trudu bojoWJlików o wolność,
niepodległość i demokrację na wszyslllich frontach wojny
z hitleryzmem i w ruchu oporu. Jedność tę w dobie · ob.ecnej umacnia nasza praca i działalność dla wszechstronnego rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i I*lmyślności wszystkich jej obywateli. Jesteśmy i pozostaniemy ludźmi czynu:
Jedność

szacunku dla

Nasz udział w budowie Polski Ludowej stanoWi konnajlepszych tradycji przeszło~ci. Wierni historycznemu przesłaniu "Za Wolność Waszą i Naszą", solidaryzujemy się ze wszystkimi siłami . na naszej planecie;
występującymi
przeciwkoimperialistycmej ' polityce
agresji i ·wojny. z walczącymi o pokój. rozbrojenie, bez/
tynuację

pieczeństwo.
Wypełniając
testament milionów ofiar ostatniej
wojny i wierni przysiędze naszych towarzyszy walki
i cierpień. którzy nie doczekali dnia wolności ---< ·przyjmujemy jako zasadę działania na .arenie międzynarodo
wej: "Nigdy więCej faszyzmu, nigdy więcej wQjny". Domagamy się konsekwentnego karania i .ścigania him-

-_

..

__ .. _ - --
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