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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA1)
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiàzków dostawców Êcieków przemys∏owych
oraz warunków wprowadzania Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego;
2) równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio
do przepustowoÊci kana∏ów i dopuszczalnego obcià˝enia oczyszczalni Êcieków;

1) sposób realizacji obowiàzków dostawców Êcieków
przemys∏owych;

3) ograniczenie tych zanieczyszczeƒ, które niekorzystnie wp∏ywajà na prac´ oczyszczalni Êcieków.

2) warunki wprowadzania Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ w Êciekach przemys∏owych
wprowadzanych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych;

§ 3. W sytuacji powiadomienia przez dostawc´
Êcieków przemys∏owych o awarii, powodujàcej zrzut
niebezpiecznych substancji do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, stosuje si´ przepisy o ochronie Êrodowiska.

3) sposób sprawowania kontroli iloÊci i jakoÊci Êcieków.
§ 2. Dostawca Êcieków przemys∏owych wprowadzajàc je do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, zapewnia:
1) ograniczenie lub eliminacj´ substancji szczególnie
szkodliwych dla Êrodowiska wodnego, okreÊlonych w przepisach dotyczàcych warunków, jakie
nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do
———————
1)

Minister Budownictwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Budownictwa (Dz. U.
Nr 131, poz. 906).

§ 4. Instalowanie niezb´dnych urzàdzeƒ podczyszczajàcych Êcieki przemys∏owe powinno odbywaç si´
zgodnie z najlepszymi dost´pnymi technikami,
uwzgl´dniajàcymi w szczególnoÊci ograniczenie oddzia∏ywania Êcieków na Êrodowisko.
§ 5. Dostawca Êcieków przemys∏owych udost´pnia
przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu niezb´dne dane o rodzaju i wielkoÊci produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce
Êciekowej w zak∏adzie, w celu okreÊlenia iloÊci i czasowego rozk∏adu dop∏ywu Êcieków przemys∏owych oraz
rodzaju ich zanieczyszczenia.
§ 6. Dostawca Êcieków przemys∏owych eksploatujàc w∏asnà sieç i urzàdzenia podczyszczajàce, jest obo-
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wiàzany post´powaç w sposób zapewniajàcy ochron´
Êrodowiska.
§ 7. Âcieki przemys∏owe nie mogà byç rozcieƒczane wodà w celu uzyskania dopuszczalnych wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu.
§ 8. Âcieki przemys∏owe mogà byç wprowadzane
do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, je˝eli:
1) nie stanowi to zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa
i zdrowia osób obs∏ugujàcych urzàdzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawid∏owego dzia∏ania tych urzàdzeƒ oraz oczyszczalni
Êcieków, a tak˝e dla spe∏nienia przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów
Êciekowych;
2) spe∏nione sà przez dostawc´ Êcieków przemys∏owych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane
na podstawie przepisów Prawa wodnego;
3) temperatura tych Êcieków nie przekracza 35 °C,
a odczyn pH mieÊci si´ w przedziale od 6,5 do 9,5,
z wy∏àczeniem Êcieków zawierajàcych cyjanki
i siarczki, dla których pH mieÊci si´ w przedziale
od 8 do 10;
4) sà podatne na mechaniczno-biologiczne procesy
oczyszczania.
§ 9. 1. Âcieki przemys∏owe zawierajàce substancje
szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wodnego odprowadzane z okreÊlonych rodzajów produkcji do
urzàdzeƒ kanalizacyjnych, z zastrze˝eniem § 15, nie
powinny zawieraç tych substancji w iloÊciach przekraczajàcych dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia
powinny byç spe∏nione w próbce Êredniej dobowej,
proporcjonalnej do przep∏ywu, zmieszanej z próbek
pobranych przez dostawc´ Êcieków przemys∏owych
r´cznie lub automatycznie, w odst´pach co najwy˝ej
dwugodzinnych.
3. Pobór próbek Êcieków przemys∏owych zawierajàcych substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wodnego, wymienione w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, oraz pomiary st´˝eƒ tych substancji powinny byç wykonywane przez dostawc´ Êcieków przemys∏owych nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych Êcieków.
§ 10. 1. Âcieki przemys∏owe wprowadzane do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, zawierajàce substancje zanieczyszczajàce wymienione w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 15, nie powinny zawieraç
tych substancji w iloÊciach przekraczajàcych dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlonych w tym za∏àczniku.
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2. Dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia
powinny byç spe∏nione w próbce Êredniej dobowej,
proporcjonalnej do przep∏ywu, zmieszanej z próbek
pobranych przez dostawc´ Êcieków przemys∏owych
r´cznie lub automatycznie, w odst´pach co najwy˝ej
dwugodzinnych. W przypadku odczynu i temperatury
wartoÊci odnoszà si´ do próbek jednorazowych pobranych losowo.
3. Pobór próbek Êcieków przemys∏owych zawierajàcych substancje zanieczyszczajàce wymienione
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia oraz pomiary st´˝eƒ tych substancji powinny byç wykonywane przez
dostawc´ Êcieków przemys∏owych nie rzadziej ni˝
dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych Êcieków.
§ 11. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne prowadzàc kontrol´ Êcieków przemys∏owych
wprowadzanych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, ustala
miejsce, sposób i cz´stotliwoÊç poboru kontrolnych
próbek.
2. Pobór kontrolnych próbek odbywa si´ po zawiadomieniu dostawcy Êcieków przemys∏owych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecnoÊci upowa˝nionego przedstawiciela dostawcy Êcieków przemys∏owych.
§ 12. 1. Zakres wskaêników zanieczyszczeƒ i ich dopuszczalne wartoÊci oraz maksymalnà wartoÊç strumienia obj´toÊci Êcieków przemys∏owych, w zale˝noÊci od specyfiki tych Êcieków, ustala przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne, uwzgl´dniajàc warunki
pozwoleƒ wodnoprawnych, o których mowa w § 8
pkt 1 i 2.
2. Dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ w Êciekach przemys∏owych, o których mowa
w ust. 1, przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:
1) bilansu iloÊci i jakoÊci Êcieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni Êcieków;
2) faktycznej przepustowoÊci oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania Êcieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeƒ i sposobu
stosowania osadów Êciekowych;
3) uzgodnionej z dostawcà Êcieków przemys∏owych
mo˝liwoÊci zastosowania w zak∏adzie najlepszej
dost´pnej techniki w produkcji i podczyszczaniu
tych Êcieków, w celu zmniejszenia ∏adunków zanieczyszczeƒ w Êciekach przemys∏owych wprowadzanych do kanalizacji.
§ 13. Je˝eli iloÊç wprowadzanych Êcieków przemys∏owych stanowi wi´cej ni˝ 10 % ogólnej iloÊci Êcieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni
lub gdy jest to niezb´dne dla spe∏nienia warunków
przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemys∏owe, przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne mo˝e ustaliç ni˝sze dopuszczalne wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
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§ 14. Je˝eli iloÊç wprowadzanych Êcieków przemys∏owych stanowi mniej ni˝ 10 % ogólnej iloÊci Êcieków
komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni,
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne mo˝e
ustaliç wy˝sze dopuszczalne wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, po spe∏nieniu warunków, o których mowa
w § 8.
§ 15. W przypadku braku oczyszczalni Êcieków
w zbiorczym systemie kanalizacyjnym przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ustala warunki
wprowadzania do urzàdzeƒ kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego
zgodnie z przepisami dotyczàcymi warunków, jakie
nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód
lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych
dla Êrodowiska wodnego.
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zagro˝enia dla Êrodowiska oraz powinny nadawaç si´
do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.
§ 18. Warunki wprowadzania do urzàdzeƒ kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego w Êciekach pochodzàcych z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekszta∏cania odpadów przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisami dotyczàcymi warunków, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu
Êcieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego.
§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 sierpnia 2006 r.2)
Minister Budownictwa: A. Jaszczak
———————

§ 16. W badaniach próbek Êcieków przemys∏owych wprowadzanych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych
stosuje si´ metodyki referencyjne analizy, takie jak
metodyki okreÊlone w przepisach dotyczàcych warunków, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków
do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego.
§ 17. Osady z oczyszczalni Êcieków obs∏ugujàcej
zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny stanowiç

2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiàzków dostawców Êcieków
przemys∏owych oraz warunków wprowadzania Êcieków
do urzàdzeƒ kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108 oraz
z 2003 r. Nr 163, poz. 1585), które zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729)
traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

DOPUSZCZALNE WARTOÂCI WSKAèNIKÓW ZANIECZYSZCZE¡ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI
SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ÂRODOWISKA WODNEGO W ÂCIEKACH PRZEMYS¸OWYCH WPROWADZANYCH DO URZÑDZE¡
KANALIZACYJNYCH

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. (poz. 964)
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Za∏àcznik nr 2

DOPUSZCZALNE WARTOÂCI DLA POZOSTA¸YCH WSKAèNIKÓW ZANIECZYSZCZE¡
W ÂCIEKACH PRZEMYS¸OWYCH WPROWADZANYCH DO URZÑDZE¡ KANALIZACYJNYCH
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