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1. Wstêp

Woda jest jednym z podstawowych komponentów �rodowiska
przyrodniczego, podlegaj¹cemu sta³ej kontroli i ochronie. Zna-
czenie wody, jej stanu czysto�ci � zw³aszcza wód �ródl¹dowych,
jest dla ca³ej biosfery oczywiste. Ochrona wód przed zanieczysz-
czeniami jako dziedzina priorytetowa w polityce ekologicznej Unii
Europejskiej zadecydowa³a o podjêciu wspólnych regulacji praw-
nych w dziedzinie ochrony �rodowiska. Pierwszeñstwo prawo-
dawstwa z ochrony wód we Wspólnotach dodatkowo podykto-
wane by³o ich charakterem transgranicznym, co powodowa³o ko-
nieczno�æ ustalenia wspólnych przepisów prawnych ju¿ w roku
1972. Zagadnienia emisji do wód jak i standardy jako�ci wody
w zale¿no�ci od jej przeznaczenia, wystêpuj¹ w ka¿dym z eta-
pów realizacji polityki ekologicznej WE. Etapy te okre�la piêæ
kolejnych programów dzia³ania:

Program I przyjêty zosta³ do realizacji w latach 1973�1975. Jego
g³ównym celem by³o opracowanie i przyjêcie standardów jako-
�ci �rodowiska (kontrola zanieczyszczeñ, wprowadzenie norm,
kryteriów jako�ci) na szczeblu Wspólnot.

Program II ustalony na lata 1976�1981 podj¹³ zagadnienia re-
dukcji zanieczyszczeñ, racjonalnego wykorzystania �rodowiska
i poprawy jego jako�ci.

Program III obejmuje lata 1982�1986 i ma na celu wzmocnie-
nie skuteczno�ci europejskiego prawa ekologicznego, a tak¿e ana-
lizê prawid³owo�ci wprowadzania aktów prawnych w krajach
cz³onkowskich.

Program IV realizowany w latach 1987�1991, dotyczy³ przede
wszystkim eliminowania zanieczyszczeñ wód i powietrza
uwzglêdniaj¹c �ród³a tych zanieczyszczeñ. Program zapocz¹tko-
wa³ zintegrowan¹ ochronê �rodowiska.

Program V obowi¹zuj¹cy od 1993 do 1999 rozpatruje �rodowi-
sko w kontek�cie zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc rozwoju go-
spodarczego i spo³ecznego przy jednoczesnym unikaniu powsta-
wania zanieczyszczeñ i szkód w �rodowisku. Realizacji tego pro-
gramu s³u¿y³y �rodki prawne, dzia³ania ekonomiczne i polityka
finansowa.

Obecnie opracowywany jest program VI, a realizacja programów
od roku 1973 przynios³a ponad 30 aktów prawnych dotycz¹cych
w sposób po�redni lub bezpo�redni ochrony wód. Traktatowa pod-
stawa prowadzenia przez Wspólnoty polityki w zakresie �rodo-
wiska zosta³a zamieszczona dopiero w Jednolitym Akcie Euro-
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pejskim (1986), a nastêpnie w³¹czona do podpisanego 7 lutego
1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht).

Polska, deklaruj¹c zamiar wej�cia do Unii Europejskiej sformu-
³owa³a swoje stanowisko negocjacyjne w obszarze �rodowisko
oraz wyrazi³a akceptacjê i gotowo�æ wdro¿enia dorobku prawne-
go Wspólnoty w zakresie �rodowiska (tzw. acquis communauta-
ire) do 31 grudnia 2002 roku.

Podstawowym warunkiem przejêcia dorobku prawnego UE jest
konieczno�æ realizacji wielu inwestycji (poprawa stanu urz¹dzeñ,
infrastruktury i organizacji na wszystkich szczeblach ochrony
�rodowiska) niezbêdnych do wdro¿enia poszczególnych aktów
prawnych UE. Z ca³¹ pewno�ci¹ by³ to  jeden z najtrudniejszych
tematów w negocjacjach o cz³onkostwo. Trudno�ci wynikaj¹
z jednej strony z konieczno�ci wydatkowania znacznie wiêkszych
ni¿ dotychczas �rodków finansowych, z drugiej strony za�, z utrzy-
muj¹cego siê dystansu, jaki dzieli pod tym wzglêdem Polskê od
UE. Pomimo du¿ych osi¹gniêæ w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat,
w dziedzinie ochrony �rodowiska, w Polsce wystêpuj¹ wielolet-
nie zaniedbania, skutkuj¹ce nieodwracalnymi szkodami w �ro-
dowisku, wp³ywaj¹c tym samym na obraz Polski jako pañstwa
nie przestrzegaj¹cego ochrony �rodowiska.

Nowa ustawa Prawo wodne, która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pó�n. zm.)
dostosowuje nasze prawo do wymogów obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej, ale nie rozwi¹zuje problemu finansowania gospo-
darki wodnej. W krajach Unii Europejskiej instrumenty ekono-
miczne stanowi¹ wa¿ne narzêdzie w procesie zarz¹dzania gospo-
dark¹ wodn¹ i ochron¹ wód. Do podstawowych instrumentów eko-
nomicznych mo¿na zaliczyæ: op³aty za odprowadzanie �cieków,
dotacje na przedsiêwziêcia w dziedzinie gospodarki wodnej i ochro-
nie wód oraz handel pozwoleniami na odprowadzanie �cieków.

Koszty wdro¿enia prawa wspólnotowego s¹ przyczyn¹ okresów
przej�ciowych, o jakie Polska ubiega³a siê w stanowisku nego-
cjacyjnym. Rezultatem zakoñczonych 26 pa�dziernika 2001r.
negocjacji by³o przyjêcie nastêpuj¹cych okresów przej�ciowych,
odnosz¹cych siê do:

1. Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotycz¹-
cej oczyszczania �cieków komunalnych

l do 13 grudnia 2008 r. � w odniesieniu do systemów kanali-
zacji zbiorczej dla aglomeracji powy¿ej 10 000, tzw. równo-
wa¿nej liczby mieszkañców RLM,

l do 31 grudnia 2015 r. � w odniesieniu do systemów kanali-
zacji zbiorczej dla aglomeracji od 2000 do 10 000 równo-
wa¿nej liczby mieszkañców,
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l do 31 grudnia 2015 r. � dla zrzutu �cieków z aglomeracji od
15 000 RLM do ponad 100 000 RLM,

l do 31 grudnia 2010 r. � w odniesieniu do oczyszczalni �cie-
ków w zak³adach sektora rolno-spo¿ywczego.

2. Dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 wrze�nia 1996r. w sprawie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ

l do 31 grudnia 2010 r. � dla 65 zanieczyszczaj¹cych powie-
trze i wody powierzchniowe i/lub gruntowe, zak³adów prze-
mys³owych znajduj¹cych siê na li�cie za³¹czonej do stano-
wiska negocjacyjnego,

l do 30 pa�dziernika 2007 r. � wszystkie istniej¹ce zak³ady
przemys³owe objête dyrektyw¹ musz¹ uzyskaæ zintegrowa-
ne pozwolenia (wraz z harmonogramem dostosowania).

3. Dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie
zanieczyszczeñ powodowanych przez niektóre substan-
cje odprowadzane do �rodowiska wodnego oraz dyrektyw
�córek� dotycz¹cych poszczególnych substancji niebezpiecz-
nych,

l do 31 grudnia 2007 r.

Przyjêcie wymienionych okresów przej�ciowych ma pomóc we
wdra¿aniu podjêtych zobowi¹zañ w ¿ycie i rzeczywistym dosto-
sowaniu polskiego prawodawstwa do norm Unii Europejskiej.
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2. Organizacja systemu
zarz¹dzania �rodowiskiem
w Unii Europejskiej

Prawo �rodowiska Wspólnot Europejskich w porównaniu z roz-
wi¹zaniami innych regionów, jak równie¿ z regulacjami po-
wszechnymi jest obecnie dzia³em najlepiej i najwszechstronniej
rozwiniêtym i ci¹gle modyfikowanym. Temu osi¹gniêciu Wspól-
noty s³u¿¹ dwa równoleg³e mechanizmy: klasyczny, w którym
pañstwa tworz¹ prawo �rodowiska w drodze umów miêdzynaro-
dowych oraz nowszy; daj¹cy kompetencje do uchwalania prawa
�rodowiska statutowym organom Wspólnot. Szczególn¹ rolê od-
grywaj¹ w kompetencjach prawotwórczych w dziedzinie �rodo-
wiska, trzy instytucje Wspólnot Europejskich: Parlament Euro-
pejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska.
l Parlament Europejski to jedyny organ WE pochodz¹cy

z wyborów. Jego kompetencje mo¿na okre�liæ jako opinio-
dawczo-doradcze, sam Parlament nie nale¿y do cia³ stano-
wi¹cych prawo europejskie,

l Rada Unii Europejskiej posiada uprawnienia do wydawania
wszelkich kategorii europejskich aktów prawnych i tym sa-
mym jest g³ównym organem decyzyjnym Wspólnot Euro-
pejskich, ponosz¹cym pe³n¹ odpowiedzialno�æ za ich funk-
cjonowanie,

l Komisja Europejska dzia³a jako inicjator procesu prawotwór-
czego w Unii, a ponadto czuwa nad przestrzeganiem prawa
unijnego.

Prawo stanowione przez wy¿ej wymienione instytucje zaliczane
jest do prawa wtórnego WE, prawo pierwotne natomiast stano-
wi¹ trzy traktaty za³o¿ycielskie.

Podstaw¹ systemu prawa ochrony �rodowiska WE s¹ rozpo-
rz¹dzenia, dyrektywy i decyzje oraz zalecenia i opinie.
l Rozporz¹dzenie (zarz¹dzenie) posiada zasiêg ogólny, co

oznacza, ¿e zawiera normy prawne obowi¹zuj¹ce wszyst-
kich i bezpo�rednio w pañstwach cz³onkowskich. Rozporz¹-
dzenie dzieli siê na podstawowe i wykonawcze. W sferze
�rodowiska polityka Wspólnot stosowana jest w postaci roz-
porz¹dzenia, je�li tworzona jest nowa instytucja lub nowy,
regionalny program ochrony �rodowiska,

l Dyrektywa jest g³ównym instrumentem wspólnotowego pra-
wa ochrony �rodowiska. Posiada charakter wi¹¿¹cy, ale fakt,
¿e nie zawiera norm prawnych, ró¿ni j¹ od rozporz¹dzenia.
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Kolejn¹ ró¿nic¹ jest brak powszechnego charakteru obowi¹-
zywania.
Dyrektywa zobowi¹zuje do przestrzegania ustalonych zasad
i osi¹gniêcia okre�lonych celów, natomiast sposób ich reali-
zacji jest pozostawiony w³adzom poszczególnych krajów
(uwzglêdniaj¹c ich tradycjê systemów prawnych),

l Decyzja nie posiada cech prawotwórczych, dotyczy zindy-
widualizowanej sytuacji i skonkretyzowanego podmiotu
(rz¹d, bank, przedsiêbiorstwo),

l Zalecenie i opinia nie wi¹¿¹ adresatów w sensie prawnym.
Zalecenia s³u¿¹ jedynie Radzie i Komisji do wyra¿ania stanowi-
ska w konkretnych sprawach, opiniê wykorzystuje siê w postê-
powaniu wewnêtrznym pomiêdzy organami Wspólnot.
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3. Ochrona �rodowiska
w Polsce

3.1. Za³o¿enia ogólne

Ekorozwój od kilku lat jest jedn¹ z zasad ustrojowych pañstwa
polskiego. W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku przyjêto, ¿e
�Rzeczpospolita Polska [...] zapewnia ochronê �rodowiska, kie-
ruj¹c siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju� (art. 5), zapewniaj¹c
bezpieczeñstwo ekologiczne wspó³czesnemu i przysz³ym poko-
leniom oraz wspieraj¹c dzia³ania obywateli na rzecz ochrony
i poprawy stanu �rodowiska (art. 74).

Oprócz przepisów konstytucyjnych prawo ochrony �rodowiska
buduj¹ przede wszystkim ustawy oraz akty ni¿szego rzêdu.

Kszta³t prawu �rodowiska nadaje polityka ekologiczna, która de-
cyduje o priorytetach narodowych i strategii pañstwa wobec tej
dyscypliny. Pierwszy dokument �Polityka ekologiczna pañstwa�
zosta³ opracowany przez rz¹d polski w 1990 roku i przyjêty
w 1991 roku. Wyznacza³ on kierunki legislacji i dzia³ania w sfe-
rze ochrony �rodowiska przez ca³¹ dekadê lat dziewiêædziesi¹-
tych.

Zobowi¹zania Polski wynikaj¹ce ze stowarzyszenia ze Wspól-
notami Europejskimi (1991), rozpoczêcie negocjacji w sprawie
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej (1998) oraz zmiany spo-
³eczno-gospodarcze po roku 1990 przynios³y potrzebê wzboga-
cenia polityki ekologicznej pañstwa o takie elementy, które spro-
staj¹ wymaganiom wynikaj¹cym z nowych uwarunkowañ we-
wnêtrznych i zewnêtrznych. Odpowiedzi¹ na te potrzeby jest do-
kument pt. �II Polityka Ekologiczna Pañstwa�. G³ównym celem
nowej polityki ekologicznej pañstwa jest �wytyczenie strategii
zrównowa¿onego rozwoju kraju oraz wdro¿enie takiego modelu
tego rozwoju, który zapewni skuteczn¹ reglamentacjê dostêpu do
�rodowiska�. Zak³ada siê trzy etapy osi¹gniêcia celów:
l Etap realizacji celów krótkookresowych w trakcie ubiegania

siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej (1999�2002),
l Etap realizacji celów �redniookresowych w trakcie przysto-

sowania siê do wymogów cz³onka Unii (2003�2010),
l Etap realizacji celów d³ugookresowych w ramach �Strategii

zrównowa¿onego rozwoju Polski do 2025 roku�, przygoto-
wanej przez Radê Ministrów.

W�ród metod i narzêdzi stymuluj¹cych realizacjê polityki ekolo-
gicznej pañstwa istotn¹ rolê odgrywaj¹ mechanizmy ekonomicz-
ne i finansowe.

ekorozwój

mechanizmy
ekonomiczne
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W programach inwestycyjnych ochrony �rodowiska w Polsce
znaczna czê�æ �rodków finansowych przeznaczana jest na ochro-
nê wód. Podejmowane s¹ liczne dzia³ania i programy badawczo-
-wdro¿eniowe maj¹ce na celu maksymalnie efektywne wykorzy-
stanie tych �rodków dla osi¹gniêcia wymaganego stanu jako�ci
wód. �ród³em wiedzy o stanie i przyczynach niezadowalaj¹cej
jako�ci wód jest pañstwowy monitoring �rodowiska koordyno-
wany przez organy Inspekcji Ochrony �rodowiska. Podejmowa-
ne w ramach monitoringu dzia³ania maj¹ istotne znaczenie dla
racjonalnego wydawania �rodków oraz pozyskiwania �rodków
zagranicznych na ochronê �rodowiska w Polsce.

Jednym z elementów zintegrowanego systemu finansowania
ochrony �rodowiska w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej. Na opracowanej Li�cie pro-
gramów priorytetowych na 2002 r. w dziedzinie ochrona wód
i gospodarka wodna przyjêto nastêpuj¹ce kierunki dzia³ania:
l Wspieranie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ochronê wód

przed zanieczyszczeniem oraz poprawê jako�ci wód, a w szcze-
gólno�ci wody do picia, zgodnie z za³o¿eniami Strategii ochro-
ny �rodowiska w Polsce oraz wymogami przedakcesyjnymi
Unii Europejskiej.
Przy doborze przedsiêwziêæ do udzielenia pomocy uwzglêd-
niano ich efektywno�æ i maksymalne wykorzystanie istnie-
j¹cego potencja³u,

l Zwiêkszenie zasobów dyspozycyjnych wody oraz zwiêksze-
nie skuteczno�ci ochrony przeciwpowodziowej.

Do priorytetowych przedsiêwziêæ zalicza siê w szczególno�ci te,
których realizacja jest uwarunkowana konieczno�ci¹ wype³nie-
nia zobowi¹zañ Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie har-
monizacji i implementacji prawa Unii Europejskiej. Zobowi¹za-
nia te musz¹ wynikaæ z ustalonych negocjacji o cz³onkostwo Pol-
ski w Unii Europejskiej w obszarze ��rodowisko�.
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3.2. Zasoby wodne jako komponent �rodowiska
� ogólne za³o¿enia przyjêtych rozwi¹zañ
prawnych

Aktem prawnym okre�laj¹cym ogólne zasady ochrony �rodowiska
oraz warunki korzystania z poszczególnych jego komponentów jest
obowi¹zuj¹ca od 1 pa�dziernika 2001 r. ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.).

W Dziale II Tytu³u I znajdziemy wyja�nienie m.in. takich pojêæ, jak:
l �rodowisko � to ogó³ elementów przyrodniczych, w tym tak¿e

przekszta³conych w wyniku dzia³alno�ci cz³owieka, a w szcze-
gólno�ci powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwie-
rzêta i ro�liny, krajobraz i klimat,

l ochrona �rodowiska � polega na podjêciu lub zaniechaniu
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub przywracanie rów-
nowagi przyrodniczej. W szczególno�ci do dzia³añ ochron-
nych zalicza siê:
l racjonalne kszta³towanie �rodowiska i gospodarowanie

zasobami �rodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa¿one-
go rozwoju,

l przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom,
l przywracanie elementów przyrodniczych do stanu w³a-

�ciwego.

l �cieki � to wprowadzane do wód lub ziemi:
l wody zu¿yte na cele bytowe lub gospodarcze,
l ciek³e odchody zwierzêce, z wyj¹tkiem gnojówki i gno-

jowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania
w sposób i na zasadach okre�lonych w przepisach o na-
wozach i nawo¿eniu,

l wody opadowe lub roztopowe, ujête w systemy kanali-
zacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych,
w tym centrów miast, terenów przemys³owych i sk³ado-
wych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwa-
³ej nawierzchni,

l wody odciekowe ze sk³adowisk odpadów, wykorzysta-
ne solanki, wody lecznicze i termalne,

l wody pochodz¹ce z odwodnienia zak³adów górniczych,
z wyj¹tkiem wód wprowadzonych do górotworu, je¿eli
rodzaje i ilo�æ substancji zawartych w wodzie wprowa-
dzonej do górotworu s¹ to¿same z rodzajami i ilo�ci¹
zawartymi w pobranej wodzie,

l wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu
lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, je-
¿eli przyrost ilo�ci substancji, pochodz¹cych z chowu
lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,

�cieki

Prawo ochrony
�rodowiska
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w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest wiêkszy
ni¿ warto�ci okre�lone w warunkach wprowadzania �cie-
ków do wód.

Odwo³anie do ustaleñ wymienionej ustawy znajduje siê równie¿
w rozdziale po�wieconym zintegrowanemu systemowi zarz¹dza-
nia jako�ci¹ wody.

Zgodnie z art. 81 Prawa ochrony �rodowiska, realizacja ochrony
poszczególnych komponentów �rodowiska odbywa siê na pod-
stawie zapisów tej ustawy oraz przepisów szczególnych.

W dziedzinie ochrony wód podstawowe znaczenie ma obowi¹-
zuj¹ca od stycznia 2002 r.  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pó�n. zm.).

Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce ochrony
wód wynikaj¹ce z omawianej ustawy.

Wody w kraju podzielono na powierzchniowe i podziemne.
Z wyj¹tkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewnêtrz-
nych pozosta³e s¹ wodami �ródl¹dowymi. Do p³yn¹cych �ródl¹-
dowych zaliczamy wody: w ciekach naturalnych, kana³ach oraz
�ród³ach, z których cieki bior¹ pocz¹tek, za� do stoj¹cych zali-
czamy wody: znajduj¹ce siê w jeziorach oraz innych naturalnych
zbiornikach wodnych niezwi¹zanych z ciekami naturalnymi. Po-
dane w s³owniczku ustawy wyja�nienie pojêcia ��cieki� jest to¿-
same z definicj¹ zawart¹ w Prawie ochrony �rodowiska. Zgodnie
z dyrektywami unijnymi ustawodawca dokona³ podzia³u wytwa-
rzanych �cieków na:
l bytowe � to �cieki z budynków przeznaczonych na pobyt

ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us³ugowych,
powstaj¹ce w szczególno�ci w wyniku ludzkiego metaboli-
zmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

l komunalne � to �cieki bytowe lub  mieszanina �cieków by-
towych ze �ciekami przemys³owymi albo wodami opado-
wymi lub roztopowymi,

l przemys³owe � to �cieki odprowadzane z terenów, na któ-
rych prowadzi siê dzia³alno�æ handlow¹ lub przemys³ow¹
albo sk³adow¹, niebêd¹ce �ciekami bytowymi lub wodami
opadowymi.

Organami w³a�ciwymi w sprawach gospodarowania wodami s¹:
l minister w³a�ciwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie

minister �rodowiska),
l Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej � jako cen-

tralny organ administracji rz¹dowej. Jego organem nadzor-
czym jest minister w³a�ciwy do spraw gospodarki wodnej,

l dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej � jako or-
gan administracji rz¹dowej,

Prawo wodne
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l wojewoda,
l organy jednostek samorz¹du terytorialnego.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e jeszcze przed wej�ciem w ¿ycie Prawa wod-
nego parlament uchwali³ przesuniêcie do 1 stycznia 2004 r. ter-
minu utworzenia stanowiska Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej. Do tego czasu wykonanie jego zadañ powierzono
ministrowi w³a�ciwemu ds. gospodarki wodnej.

Do instrumentów zarz¹dzania zasobami wodnymi zaliczamy:
l plany gospodarki wodnej, obejmuj¹ce: plany gospodaro-

wania wodami na obszarach dorzeczy; plany ochrony prze-
ciwpowodziowej oraz przeciwdzia³ania skutkom suszy na
obszarze pañstwa; plany ochrony przeciwpowodziowej re-
gionu wodnego; warunki korzystania z wód regionu wodne-
go; warunki korzystania z wód zlewni.
Zakres rzeczowy poszczególnych planów zosta³ okre�lony
w Rozdziale 3 Dzia³u VI Prawa wodnego,

l pozwolenia wodnoprawne, którym po�wiêcony zosta³ Roz-
dzia³ 4 Dzia³u VI. Znajdziemy tam wykaz czynno�ci podle-
gaj¹cych obowi¹zkowi uzyskania stosownego pozwolenia
oraz zasady jego wydawania, wyga�niêcia, cofniêcia lub
ograniczenia,

l op³aty i nale¿no�ci w gospodarce wodnej, do których zali-
czamy: nale¿no�ci za korzystanie ze �ródl¹dowych dróg wod-
nych oraz urz¹dzeñ wodnych stanowi¹cych w³asno�æ Skar-
bu Pañstwa, które s¹ usytuowane na �ródl¹dowych wodach
powierzchniowych; op³aty za oddanie w u¿ytkowanie ob-
wodów rybackich oraz op³aty za oddanie w u¿ytkowanie
gruntów pod wodami istotnymi dla kszta³towania zasobów
wodnych lub ochrony przeciwpowodziowej (np. w potokach
górskich, granicznymi, w �ródl¹dowych drogach wodnych),

l kataster wodny, bêd¹cy systemem informacyjnym o gospo-
darowaniu wodami. Zakres tematyczny obejmuje dane do-
tycz¹ce m.in.:  ilo�ci i jako�ci zasobów wód powierzchnio-
wych oraz podziemnych; �róde³ i charakterystyki zanieczysz-
czeñ punktowych oraz obszarowych; pozwoleñ wodnopraw-
nych; urz¹dzeñ wodnych.
Dane dotycz¹ce nieruchomo�ci przyjmowane s¹ na podsta-
wie ewidencji gruntów i budynków. Prezes Krajowego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej prowadzi kataster wodny dla obszaru
pañstwa, za� dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki
wodnej prowadz¹ katastry wodne dla regionów wodnych,

l kontrola gospodarowania wodami dotyczy m.in.: stanu re-
alizacji planów i programów  zwi¹zanych z gospodark¹ wod-
n¹; ochrony wód przed zanieczyszczeniami; utrzymania wód
oraz urz¹dzeñ wodnych; stanu jako�ci wody przeznaczonej
do zaopatrzenia ludno�ci oraz wody w k¹pieliskach. Podmiota-

 zarz¹dzanie
zasobami
wodnymi
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mi upowa¿nionymi do przeprowadzania kontroli (w zale¿no-
�ci od zakresu przedmiotowego) s¹: Prezes Krajowego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej, dyrektorzy regionalnych zarz¹dów,
Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Ochrony �rodowiska.

Zagadnienia zwi¹zane z w³asno�ci¹ wód zosta³y uregulowane
w Rozdziale 2 Dzia³u I, sk¹d dowiadujemy siê np., ¿e zasoby
wodne w kraju mog¹ stanowiæ w³asno�æ:
l Skarbu Pañstwa,
l innych osób prawnych lub
l osób fizycznych.

W przypadku gdy w³a�cicielem wód jest Skarb Pañstwa lub jed-
nostki samorz¹du terytorialnego � mamy do czynienia z wodami
publicznymi. Ustawodawca przyj¹³ zasadê, ¿e wody stoj¹ce oraz
wody w rowach znajduj¹ce siê w granicach nieruchomo�ci grun-
towej s¹ w³asno�ci¹ w³a�ciciela danej nieruchomo�ci. W³a�ciciel
wód jest jednocze�nie w³a�cicielem gruntu pokrytego wodami
powierzchniowymi w granicach okre�lonych liniami brzegów.
Odrêbnie uregulowano w³asno�æ gruntów pokrytych p³yn¹cymi
wodami powierzchniowymi. Grunty takie stanowi¹ w³asno�æ
publiczn¹.

Dzia³ II okre�la warunki korzystania z wód. W zale¿no�ci od celu
wyró¿niamy trzy typy wykorzystywania wód na potrzeby ludno-
�ci oraz gospodarki:
l powszechne korzystanie z wód � w celu zaspokajania po-

trzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego. Nie
mo¿na przy tym stosowaæ specjalnych urz¹dzeñ technicz-
nych. Kategoria ta obejmuje równie¿ korzystanie z wód
w celach wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wod-
nych oraz amatorskiego po³owu ryb (z uwzglêdnieniem prze-
pisów szczegó³owych),

l zwyk³e korzystanie z wód � oznacza korzystanie bez po-
zwolenia wodnoprawnego, z wody powierzchniowej stano-
wi¹cej w³asno�æ u¿ytkownika oraz korzystanie z wody pod-
ziemnej znajduj¹cej siê na tym terenie, dla zaspokojenia po-
trzeb gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego,

l szczególne korzystanie z wód � to ka¿de  korzystanie wy-
kraczaj¹ce poza korzystanie powszechne lub zwyk³e, wy-
magaj¹ce uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ochronie wód zosta³ po�wiêcony Dzia³ III. Zasady dotycz¹ce tego
zagadnienia wi¹¿¹ siê z ochron¹ ca³ego ekosystemu wodnego
i s¹ ukierunkowane na:
l utrzymanie w stanie niezmienionym wód, których stan nie

wymaga ingerencji cz³owieka,
l poprawê jako�ci wód zanieczyszczonych substancjami szko-

dliwymi dla �rodowiska wodnego.

w³a�ciciel wód
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Ze wzglêdu na szczególne znaczenie ujêæ wodnych wykorzysty-
wanych do zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹ do spo-
¿ycia lub zaopatrzenie zak³adów wymagaj¹cych wody wysokiej
jako�ci, w³a�ciciel ujêcia wody mo¿e wyst¹piæ do dyrektora re-
gionalnego zarz¹du gospodarki wodnej w celu ustanowienia strefy
ochronnej. Ustanowienie strefy ochrony bezpo�redniej oznacza,
¿e u¿ytkowanie danego gruntu musi byæ �ci�le zwi¹zane z eks-
ploatacj¹ danego ujêcia wody. W przypadku strefy ochrony po-
�redniej mo¿na wprowadziæ zakaz lub ograniczenie wykonywa-
nia robót, które mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na przydatno�æ uj-
mowanej wody lub wydajno�æ ujêcia (zwi¹zanych przyk³adowo
z: rolniczym wykorzystaniem �cieków, budow¹ autostrad lub lo-
kalizacj¹ cmentarzy oraz grzebaniem zw³ok zwierzêcych).

Zasady wykonywania oraz utrzymywania urz¹dzeñ wodnych znaj-
dziemy w Dziale IV.  Na ka¿dym etapie realizacji przedsiêwziêæ
(prace projektowe, wykonawstwo oraz eksploatacja istniej¹cych
obiektów) nale¿y kierowaæ siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwo-
ju. Szczególny nacisk ustawodawca k³adzie na zachowanie do-
brego stanu ekologicznego wód (z uwzglêdnieniem charaktery-
stycznych dla nich biocenoz), konieczno�æ zachowania istniej¹-
cej rze�by terenu oraz biologicznych stosunków w �rodowisku
wodnym i na obszarach zalewowych.

Utrzymanie urz¹dzeñ wodnych jest obowi¹zkiem ich w³a�cicieli
i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach, w celu za-
pewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia. Odrêbna grupa
przepisów dotyczy wykonywania oraz utrzymania urz¹dzeñ me-
lioracji wodnych, z uwzglêdnieniem ich podzia³u na:
l urz¹dzenia podstawowe: budowle piêtrz¹ce, budowle upu-

stowe oraz obiekty s³u¿¹ce do ujmowania wód; stopnie wodne
i zbiorniki wodne; kana³y, wraz z budowlami zwi¹zanymi
z nimi funkcjonalnie; ruroci¹gi o �rednicy minimum 0,6 m;
budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe; stacje pomp,
z wyj¹tkiem stacji wykorzystywanych do nawodnieñ ci�nie-
niowych, je¿eli s³u¿¹ do regulacji stosunków wodnych w celu
polepszenia zdolno�ci produkcyjnej gleby, u³atwienia jej
uprawy oraz ochronie u¿ytków rolnych przed powodziami.

Koszty wykonania tych urz¹dzeñ ponosi Skarb Pañstwa i stano-
wi¹ one jego w³asno�æ.
l urz¹dzenia szczegó³owe: rowy, wraz z budowlami zwi¹za-

nymi z nimi funkcjonalnie, drenowania oraz deszczownie
z pompami przeno�nymi; ruroci¹gi o �rednicy do 0,6 m; sta-
cje pomp do nawodnieñ ci�nieniowych; ziemne stawy rybne
oraz groble na obszarach nawadnianych; systemy nawod-
nieñ grawitacyjnych s³u¿¹cych do regulacji stosunków wod-
nych w celu polepszenia zdolno�ci produkcyjnej gleby, u³a-
twienia jej uprawy oraz ochronie u¿ytków rolnych przed
powodziami. Koszty wykonania ponosi w³a�ciciel gruntu.

 stan
ekologiczny

wód
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Wy³om od tej zasady jest mo¿liwy tylko w �ci�le okre�lo-
nych przez ustawodawcê przypadkach.

W Dziale V po�wiêconym ochronie przed powodzi¹ oraz susz¹
podano zasady dotycz¹ce ograniczenia prawa w³asno�ci,
w stosunku do obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo po-
wodzi. Na obszarach takich zabrania siê przyk³adowo wykony-
wania urz¹dzeñ wodnych oraz wznoszenia innych obiektów. Ogra-
niczona zosta³a mo¿liwo�æ sadzenia drzew i krzewów oraz zmia-
ny ukszta³towania terenu, sk³adowania materia³ów i wykonywa-
nia innych robót.

Wprowadzenie stanu klêski ¿ywio³owej skutkuje uprawnieniem
dyrektora regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej do wprowa-
dzenia w drodze rozporz¹dzenia czasowego ograniczenia z korzy-
stania z wód bez prawa uzyskania z tego tytu³u odszkodowania.

Na mocy postanowieñ Dzia³u VII istnieje mo¿liwo�æ utworzenia
spó³ek wodnych. Warunkiem jest:
l z³o¿enie pisemnego o�wiadczenia woli przez minimum 3 oso-

by fizyczne lub prawne,
l zatwierdzenie przez starostê w³a�ciwego miejscowo dla sie-

dziby spó³ki jej statutu �  zatwierdzenie ma formê decyzji
administracyjnej,

l dokonanie wyboru organów spó³ki.

Zakres dzia³ania spó³ek obejmuje w szczególno�ci wykonywa-
nie i utrzymywanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych do:
l zapewnienia wody dla ludno�ci,
l ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
l ochrony przed powodzi¹,
l melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki

na terenach zmeliorowanych,
l wykorzystywania wody do celów przeciwpowodziowych,
l utrzymywania wód.

Utworzenie spó³ki wodnej podlega obowi¹zkowemu wpisowi do
katastru wodnego.

Cz³onkowie spó³ki zobowi¹zani s¹ do wnoszenia na jej rzecz sk³a-
dek i ponoszenia innych �wiadczeñ niezbêdnych do wykonywa-
nia statutowych zadañ spó³ki.

Nadzór i kontrola nad dzia³alno�ci¹ spó³ek wodnych nale¿y do
kompetencji starosty w³a�ciwego miejscowo dla siedziby spó³ki.

Ju¿ pobie¿na analiza tre�ci Prawa wodnego wskazuje jak obszer-
ny zakres rzeczowy ono obejmuje. Wykonanie poszczególnych
zapisów zosta³o doprecyzowane w aktach ni¿szego rzêdu (roz-
porz¹dzenia). Czê�æ z nich zostanie omówiona w nastêpnych roz-
dzia³ach poradnika.

ochrona
przed powodzi¹
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4. Zaopatrzenie w wodê �
normy jako�ci wody

4.1. Analiza aktów prawnych w Unii Europejskiej

Strategia ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami,
w tym strategia oczyszczania �cieków miejskich i przemys³owych
ujêta zosta³a w Wodnej Dyrektywie Ramowej Unii Europej-
skiej z dnia 22 grudnia 2000 roku. Przedmiotem dyrektywy
jest wprowadzenie zintegrowanego system zarz¹dzania jako�ci¹
wody oraz ustalenie zale¿no�ci pomiêdzy ró¿nymi dyrektywami.
G³ównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie ochrony wód
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Osi¹gniêcie powy¿szego celu planuje siê przez realizacjê nastê-
puj¹cych tematów:
l podstawa gospodarowania zasobami wodnymi w oparciu

o zlewnie rzeczne oraz ustalenie zlewniowej procedury ich
ochrony,

l rozszerzanie prawnej ochrony wód na wody powierzchnio-
we oraz podziemne,

l przyjêcie strategii dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami,
l ustanowienie podstaw ekonomicznych gospodarki wodnej,
l w³¹czenie spo³eczeñstwa w ochronê wód.

Wodna Dyrektywa Ramowa Unii Europejskiej okre�la procedurê
zlewniowej ochrony zasobów wodnych, rozpoczynaj¹c¹ siê iden-
tyfikacj¹ regionów zlewniowych. Dla powy¿szych obszarów dy-
rektywa przewiduje wykonanie analiz obejmuj¹cych charaktery-
styki geograficzne, geologiczne, hydrograficzne, demograficzne,
wykorzystania powierzchni ziemi oraz dzia³alno�ci gospodarczej.
Na tych obszarach nale¿y zidentyfikowaæ wszystkie znacz¹ce
odbiorniki, z których ujmowana jest woda do picia, lub te, które
bêd¹ wykorzystywane jako �ród³a tej wody oraz sporz¹dziæ re-
jestr obszarów chronionych. Dyrektywa przewiduje, ¿e wykona-
nie przegl¹du stanu wód w poszczególnych regionach mo¿liwe
bêdzie dziêki programom monitorowania (monitoring wód po-
wierzchniowych w zakresie stanu ekologicznego i chemicznego
oraz monitoring wód podziemnych w zakresie stanu ilo�ciowego
i chemicznego). Wyniki monitoringu wykorzystane bêd¹ przy
opracowywaniu planów zlewniowych, programów dzia³añ oraz
w celu sprawdzenia skuteczno�ci dzia³añ ju¿ podjêtych.

Jednym z najwa¿niejszych wymagañ stawianych przez dyrekty-
wê jest powi¹zanie standardów jako�ci �cieków ze standardami
jako�ci wód odbiorników. Dyrektywa narzuca przyjêcie tzw. po-
dej�cia po³¹czonego do ochrony zasobów wodnych przed za-

monitoring wód
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nieczyszczeniami, a mianowicie: ograniczenie zanieczyszczeñ
u �ród³a ich powstawania poprzez ustalenie norm jako�ci zrzuca-
nych �cieków; ustalenie norm jako�ci wód dla odbiorników oraz
objêcie szczególn¹ ochron¹ zbiorników przeznaczonych do uj-
mowania wody do picia. Wa¿nym elementem dyrektywy ramo-
wej jest w³¹czenie ca³ego spo³eczeñstwa w ochronê wód. Dyrek-
tywa zak³ada w tym wzglêdzie dostêp do informacji oraz wa¿-
no�æ konsultacji spo³ecznych.

Dyrektywa nie ustala granicznych wielko�ci emisji, ale powo³uje
siê na dyrektywy o charakterze sektorowym.

W przypadku zaopatrzenia w wodê  Dyrektywy Unii Europej-
skiej zasadniczo mo¿na podzieliæ na cztery grupy:

4.1.1. Dyrektywy dotycz¹ce jako�ci zasobów
wodnych

Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku
dotycz¹ca wymaganej jako�ci wód powierzchniowych przezna-
czonych do poboru wody pitnej w pañstwach cz³onkowskich.

W niniejszej dyrektywie okre�lono wymagania, maj¹ce zapew-
niæ, ¿e s³odkie wody powierzchniowe pobierane jako wody do
picia bêd¹ spe³nia³y okre�lone normy i bêd¹ odpowiednio uzdat-
niane przed wprowadzeniem do publicznej sieci wodoci¹gowej.
W dyrektywie tej nie uwzglêdniono wód podziemnych, wód bra-
chicznych (wód s³onawych u uj�cia rzek) ani wód, maj¹cych uzu-
pe³niaæ warstwy wodono�ne.

Dyrektywa 75/440/EWG podzieli³a wody powierzchniowe na trzy
kategorie, w zale¿no�ci od ich aktualnej jako�ci, zgodnie z odpo-
wiednimi standardowymi metodami uzdatniania, którym bêd¹
podlegaæ:
l A1 � proste uzdatnianie, uzdatnianie fizyczne i dezynfekcja

np. szybka filtracja i dezynfekcja chlorem;
l A2 � zwyk³e uzdatnianie, uzdatnianie fizyczne, chemiczne

i dezynfekcja np. koagulacja, filtracja i dezynfekcja;
l A3 � intensywne uzdatnianie, uzdatnianie fizyczne i chemicz-

ne, rozszerzone uzdatnianie i dezynfekcja np. wstêpne chlo-
rowanie do punktu prze³amania, koagulacja, sedymentacja,
adsorpcja i dezynfekcja.

Dla ka¿dej z wymienionych kategorii dyrektywa okre�la cechy
fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne, którymi musi charakte-
ryzowaæ siê woda. Dla ka¿dego z 46 wska�ników okre�lonych
dla powy¿szych kategorii dyrektywa podaje dwie warto�ci gra-
niczne: warto�æ obowi¹zkow¹ i warto�æ zalecan¹. Warto�ci

uzdatniane

cechy fizyczne
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w punktach pomiarowych nie mog¹ byæ mniej rygorystyczne od
warto�ci obowi¹zkowych. Wody powierzchniowe, których w³a-
�ciwo�ci fizyczne, chemiczne lub mikrobiologiczne przekracza-
j¹ dopuszczalne warto�ci obowi¹zuj¹ce dla kategorii A-3, nie
mog¹ byæ wykorzystywane do poboru wody pitnej.

W wyj¹tkowych okoliczno�ciach mo¿e nast¹piæ odstêpstwo od
tej regu³y, jednak po zastosowaniu odpowiednich procedur w³¹-
czaj¹c w to mieszanie z wod¹ z innego �ród³a, maj¹ce na celu
poprawienie w³asno�ci tych wód i podniesienie ich jako�ci do
obowi¹zuj¹cych norm dla wody pitnej oraz powiadomienie Ko-
misji o przyczynach takiego postêpowania. Dyrektywa nak³ada
na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek podjêcia dzia³añ maj¹cych
na celu poprawê jako�ci wód w celu osi¹gniêcia w wodach po-
wierzchniowych warto�ci wska�ników zalecanych przez niniej-
sz¹ dyrektywê.

W szczególnych przypadkach (powód�, klêska ¿ywio³owa, wy-
j¹tkowe warunki pogodowe i geograficzne lub naturalne wzbo-
gacenie w okre�lone substancje) niniejsza dyrektywa mo¿e zo-
staæ uchylona.

Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 roku do-
tycz¹ca jako�ci wody w k¹pieliskach.

W my�l tej dyrektywy przez wodê w k¹pieliskach rozumie siê
wszelkie wody s³odkie stoj¹ce i p³yn¹ce oraz wodê morsk¹,
w których, k¹piel jest w sposób wyra�ny dozwolona przez kompe-
tentne organy w³adzy danego pañstwa lub te¿ k¹piel nie jest zakaza-
na i jest tradycyjnie dokonywana przez du¿¹ liczbê k¹pi¹cych siê.

W dyrektywie okre�lono 19 fizycznych, chemicznych i mikro-
biologicznych wska�ników jako�ci wody w k¹pieliskach i usta-
nowiono system jej monitoringu przez pañstwa cz³onkowskie.
Wska�niki podzielono na trzy grupy:
l parametry mikrobiologiczne (ogólna liczba bakterii grupy

coli, liczba coli pochodzenia ka³owego, paciorkowce pocho-
dzenia ka³owego, salmonella, enterowirusy);

l parametry fizykochemiczne (pH, barwa, prze�roczysto�æ,
substancje powierzchniowo czynne, oleje mineralne, tlen roz-
puszczony, osady, amoniak, azot organiczny);

l inne substancje uwa¿ane za wska�niki zanieczyszczenia
(pestycydy, metale ciê¿kie, cyjanki, azotany, fosforany).

W dyrektywie okre�lono równie¿ warunki pobierania próbek,
ustanowiono minimaln¹ czêstotliwo�æ ich pobierania oraz refe-
rencyjne metody analizy i kontroli. W przypadku okre�lonych
wska�ników dyrektywa mo¿e zostaæ uchylona z powodu wyj¹t-
kowych warunków pogody, warunków geograficznych lub w sy-
tuacji naturalnego wzbogacenia wody.
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Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 roku w spra-
wie s³odkich wód wymagaj¹cych ochrony lub poprawy dla za-
chowania ¿ycia ryb.

Z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia konieczna
jest ochrona populacji ryb przed ró¿norodnymi szkodliwymi skut-
kami, wynikaj¹cymi z usuwania substancji zanieczyszczaj¹cych
�rodowisko do wód. Zmniejszenie liczby ryb nale¿¹cych do okre-
�lonych gatunków, a nawet w niektórych przypadkach znikniêcie
wielu tych gatunków sta³o siê do�æ powa¿nym problemem. Za-
daniem niniejszej dyrektywy jest ochrona lub poprawa jako�ci
tych p³yn¹cych lub stoj¹cych wód s³odkich, które s¹ �rodowi-
skiem ¿ycia ryb lub które, je�li zanieczyszczenie zosta³oby zmniej-
szone lub wyeliminowane, mog³yby staæ siê takim �rodowiskiem.
Niniejsza dyrektywa odnosi siê do gatunków ryb miejscowych,
zapewniaj¹cych naturaln¹ ró¿norodno�æ oraz gatunków, których
obecno�æ jest przez kompetentne organy w³adzy pañstw cz³on-
kowskich uwa¿ana za po¿¹dan¹ dla celów gospodarki wodnej.
Dyrektywa podzieli³a zbiorniki wodne pañstw cz³onkowskich
przeznaczone do bytowania ryb na dwa rodzaje:
l wody dla ryb ³ososiowatych oznaczaj¹ wody, które s¹ lub

stan¹ siê �rodowiskiem umo¿liwiaj¹cym ¿ycie ryb nale¿¹-
cych do gatunków takich, jak: ³oso� (Salmo salar), pstr¹g
(Salmo trutta), lipieñ (Thymallus thymallus) oraz ryb z ro-
dziny Coregonidae (Coregonus):

l wody dla ryb karpiowatych oznaczaj¹ wody, które s¹ lub stan¹
siê �rodowiskiem umo¿liwiaj¹cym ¿ycie ryb nale¿¹cych do
karpiowatych (Cyprinidae) lub innych gatunków, takich jak
szczupak (Esox lucius), okoñ (Perca fluviatilis) oraz wêgorz
(Anguilla anguilla).

Dla ka¿dego rodzaju zbiornika dyrektywa okre�la warto�ci zale-
cane i obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹cych wska�ników: temperaturê,
odczyn, zawiesinê, BZT5, fosfor ca³kowity, zwi¹zki azotu, zwi¹zki
fenolu, wêglowodory ropopochodne, chlor, cynk i mied�.

Dyrektywa okre�la równie¿ referencyjne metody analizy oraz
czêstotliwo�æ i miejsce pobierania próbek.

Dyrektywa Rady 79/923/EWG z dnia 30 pa�dziernika 1979 roku
o jako�ci wód wymaganej dla bytowania skorupiaków i miêcza-
ków.

Dyrektywa ta ma zastosowanie do wód przybrze¿nych oraz gra-
nicznych, wyznaczonych przez pañstwa cz³onkowskie jako wy-
magaj¹ce ochrony lub poprawy stanu dla utrzymania ¿ycia
i rozwoju skorupiaków i miêczaków a tym samym przyczynienia
siê do wysokiej jako�ci produktów z nich wytwarzanych i prze-
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znaczonych do bezpo�redniego spo¿ycia przez cz³owieka. Wska�-
niki normowane to: temperatura, pH, BZT5, zawiesina, fosfor ca³-
kowity, azotyny, zwi¹zki fenolowe, amoniak, chlor, cynk i mied�.
Dyrektywa okre�la tak¿e czêstotliwo�æ i miejsce pobierania pró-
bek oraz referencyjne metody analizy.

4.1.2. Dyrektywy dotycz¹ce metod pomiaru,
czêstotliwo�ci pobierania próbek oraz
analizy wód powierzchniowych

Dyrektywa Rady 79/869/EWG z dnia 9 pa�dziernika 1979 roku
dotycz¹ca metod pomiaru i czêstotliwo�ci pobierania próbek oraz
analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody
pitnej w pañstwach cz³onkowskich.

Dyrektywa Rady 81/855/EWG z dnia 19 pa�dziernika 1981 roku
wprowadzaj¹ca, w nastêpstwie przyst¹pienia Grecji, zmiany do
dyrektywy 79/869/EWG.

Wska�niki zanieczyszczenia wód powierzchniowych przeznaczo-
nych do poboru wody pitnej w pañstwach cz³onkowskich podzie-
lono na trzy kategorie:
l Kategoria I: pH, barwa, zawiesina, temperatura, przewod-

no�æ, zapach, azotany, chlorki, fosforany, ChZT, stopieñ na-
sycenia tlenem, BZT, amoniak;

l Kategoria II: ¿elazo, mangan, mied�, cynk, siarczany, fenole,
azot ogólny, indeks coli, indeks coli pochodzenia ka³owego;

l Kategoria III: fluor, brom, arsen, kadm, chrom, selen, o³ów,
rtêæ, bor, cyjanki, WWA, pestycydy, substancja daj¹ce siê
ekstrahowaæ chloroformem, paciorkowce pochodzenia ka-
³owego, salmonella.

Liczba pobieranych próbek musi wzrastaæ proporcjonalnie do
objêto�ci pobieranej wody, obs³ugiwanej liczby ludno�ci, jak
i ryzyka pogorszenia jako�ci wody. Pobieranie próbek w stopniu,
w jakim to mo¿liwe, musi byæ tak roz³o¿one w ci¹gu roku, aby
daæ reprezentatywny obraz jako�ci wody.

W przypadku gdy badanie wód powierzchniowych przeznaczo-
nych do poboru wody pitnej wykazuje, ¿e warto�ci uzyskane dla
pewnych wska�ników s¹ znacznie lepsze ni¿ warto�ci ustalone
w dyrektywie 75/440/EWG, mo¿liwe jest zmniejszenie czêsto-
tliwo�ci pobierania próbek i analizy w odniesieniu do tych wska�-
ników.
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4.1.3. Dyrektywy dotycz¹ce jako�ci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi

W Unii Europejskiej wymagania dotycz¹ce jako�ci wody prze-
znaczonej do spo¿ycia przez ludzi okre�lone s¹ przez Dyrekty-
wê 98/83/EC w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo¿y-
cia przez ludzi oraz Dyrektywê 80/778/EEC w sprawie wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Po piêciu latach od wej�cia w ¿ycie nowej Dyrektywy 98/83/EC,
czyli z dniem 24 grudnia 2003 stara Dyrektywa 80/778/EEC zo-
stanie zniesiona.

W rozumieniu ww. dyrektyw woda przeznaczona do spo¿ycia
przez ludzi oznacza:
l ka¿d¹ wodê tak w stanie surowym, jak i po uzdatnieniu prze-

znaczon¹ do picia, gotowania, przygotowywania po¿ywie-
nia lub do innych celów domowych, niezale¿nie od jej po-
chodzenia i od tego czy jest ona dostarczana z sieci dystry-
bucyjnej, z cysterny, w butelkach czy te¿ pojemnikach;

l ka¿d¹ wodê u¿ywan¹ w zak³adach przemys³u spo¿ywczego
do wytwarzania, przetwarzania, konserwacji lub wprowadza-
nia na rynek produktów lub substancji przeznaczonych do
spo¿ycia przez ludzi lub wp³ywaj¹c¹ na zdrowotno�æ arty-
ku³ów spo¿ywczych w ich formie ostatecznej.

Powy¿sza definicja nie odnosi siê do naturalnych wód mineral-
nych i wód leczniczych uznanych jako takie przez kompetentne
w³adze danego kraju cz³onkowskiego, gdy¿ nie s¹ one przedmio-
tem omawianej dyrektywy.

W my�l zaleceñ Unii Europejskiej parametry okre�laj¹ce jako�æ
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi podzielono na trzy
grupy:
l parametry wska�nikowe (glin, amoniak, chlorki, liczba bak-

terii Clostridium perfringens, barwa, mêtno�æ, zapach, smak,
¿elazo, mangan, OWO, ca³kowita dawka radioaktywno�ci),

l parametry chemiczne (akryloamid, antymon, arsen, ben-
zen, benzo(a)piren, bor, bromiany, mied�, cyjanki, 1,2-di-
chloroetan, epichlorohydryna, fluorki, metale ciê¿kie, WWA,
THM),

l parametry mikrobiologiczne (liczba bakterii Escherichia
coli, liczba bakterii grupy enterokoki, liczba bakterii Pseu-
domonas aeruginiza, liczba kolonii bakterii w temperaturze
22°C, liczba kolonii bakterii w temperaturze 37°C).

Dla wymienionych parametrów podane s¹ dopuszczalne warto-
�ci, stanowi¹ce minimalne wymagania jako�ci wody, których spe-
³nienie warunkuje uznanie danej wody za zdrow¹ i czyst¹.

woda
przeznaczona
do spo¿ycia

jako�æ wody
przeznaczonej
do spo¿ycia

minimalne
wymagania
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Miejscem, w którym podane warto�ci parametrów powinny byæ
spe³nione, jest punkt, w którym woda wyp³ywa z zaworów czer-
palnych, (je¿eli woda dostarczana jest z sieci) lub punkt, w któ-
rym woda wprowadzana jest do pojemników (w zak³adach pro-
dukcyjnych).

Zgodnie z dyrektywami 98/83/EC i 80/778/EEC nale¿y prowa-
dziæ monitoring jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi, informowaæ konsumentów o jej jako�ci, a tak¿e podejmo-
waæ dzia³ania konieczne, aby ¿adne substancje czy materia³y za-
stosowane w uzdatnianiu czy dystrybucji nie pogarsza³y jej jako-
�ci oraz bezpo�rednio ani po�rednio nie wp³ywa³y ujemnie na
zdrowie ludzi.

4.1.4. Dyrektywy dotycz¹ce szkodliwych
substancji w �rodowisku wodnym

Dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 roku w spra-
wie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne
substancje odprowadzane do �rodowiska wodnego Wspólnoty.

Dyrektywa ta stosuje siê do �ródl¹dowych wód powierzchnio-
wych, wód terytorialnych, wewnêtrznych wód przybrze¿nych oraz
wód podziemnych. Zaleca ona podjêcie odpowiednich dzia³añ
w celu eliminacji zanieczyszczenia wód, niebezpiecznymi sub-
stancjami z nastêpuj¹cych grup: zwi¹zków fluorowcoorganicz-
nych lub substancji, które mog¹ tworzyæ takie zwi¹zki w �rodo-
wisku wodnym; zwi¹zków fosforoorganicznych; zwi¹zków cy-
noorganicznych; substancji, co do których udowodniono, ¿e po-
siadaj¹ w³asno�ci rakotwórcze w �rodowisku wodnym lub przez
to �rodowisko; rtêci i jej zwi¹zków; kadmu i jego zwi¹zków; trwa-
³ych olei mineralnych i wêglowodorów ropopochodnych; trwa-
³ych syntetycznych substancji, które mog¹ p³ywaæ, pozostawaæ
w zawieszeniu lub ton¹æ i które mog¹ kolidowaæ z jakimikol-
wiek sposobami wykorzystania wód.

Jednocze�nie dyrektywa zaleca zmniejszenie zanieczyszczenia
wód niebezpiecznymi substancjami z grup metaloidów i metali
oraz ich zwi¹zków (cynk, selen, cyna, wanad, mied�, arsen, bar,
kobalt, nikiel, antymon, beryl, tal, chrom, molibden, bor, tellur,
o³ów, tytan, uran, srebro); biocydów i ich pochodnych nie wystê-
puj¹ce we wcze�niejszym wykazie; substancji, które maj¹ szko-
dliwy wp³yw na smak i/lub zapach pochodz¹cych ze �rodowiska
wodnego produktów przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, oraz
zwi¹zków, które mog¹ spowodowaæ powstanie takich substancji
w wodzie; toksycznych lub trwa³ych zwi¹zków organicznych krze-
mu oraz substancji, które mog¹ spowodowaæ powstanie takich
zwi¹zków w wodzie z wyj¹tkiem tych, które s¹ biologicznie nie-
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szkodliwe lub s¹ szybko przekszta³cane w �rodowisku wodnym
w substancje nieszkodliwe; nieorganicznych zwi¹zków fosforu
i fosforu nie zwi¹zanego; nietrwa³ych olei mineralnych i wêglo-
wodorów ropopochodnych; cyjanków, fluorków; substancji, któ-
re maj¹ ujemny wp³yw na bilans tlenu, szczególnie amoniaku
i azotynów.

Dyrektywa Rady 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecz-
nych substancji objêtych wykazem I za³¹cznika do dyrektywy
76/464/EWG znowelizowana przez Dyrektywê Rady 88/347/
EWG z dnia 16 czerwca 1988 roku.

Wy¿ej wymieniona dyrektywa okre�la warto�ci dopuszczalne dla
�cieków i wska�ników jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów
niektórych niebezpiecznych substancji okre�lonych w dyrekty-
wie 76/464/EWG. Dyrektywa okre�la tak¿e czêstotliwo�æ i miej-
sce pobierania próbek oraz referencyjne metody analizy.

Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 roku
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne.

Wody podziemne w my�l tej dyrektywy oznaczaj¹ wszelkie wody
znajduj¹ce siê poni¿ej powierzchni gruntu w strefie nasycenia
i bêd¹ce w bezpo�rednim kontakcie z gruntem lub pod³o¿em. Dy-
rektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie konieczno�æ podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie zakazu bezpo�rednich
zrzutów do wód podziemnych nastêpuj¹cych substancji: zwi¹z-
ków fluoroorganicznych oraz substancji, które mog¹ tworzyæ ta-
kie zwi¹zki w �rodowisku wodnym; zwi¹zków fosforoorganicz-
nych; zwi¹zków cynoorganicznych; substancji, które maj¹ w³a-
sno�ci rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w �rodowisku
wodnym; rtêci i jej zwi¹zków; kadmu i jego zwi¹zków; olei mi-
neralnych i wêglowodorów; cyjanków.

Pañstwa cz³onkowskie musz¹ równie¿ ograniczyæ wprowadza-
nie do wód podziemnych takich substancji jak: cynk, cyna, mied�,
bar, nikiel, beryl, chrom, bor, o³ów, uran, selen, wanad, arsen,
kobalt, antymon, tal, molibden, tellur, tytan, srebro; biocydy i ich
pochodne; substancje, które pogarszaj¹ smak i/lub zapach wód
podziemnych oraz zwi¹zki mog¹ce przyczyniæ siê do tworzenia
takich substancji w wodach podziemnych, co spowodowa³oby,
¿e wody te nie nadawa³yby siê do spo¿ycia przez ludzi; toksycz-
ne lub trwa³e zwi¹zki organiczne krzemu oraz substancje, które
mog¹ spowodowaæ tworzenie takich zwi¹zków w wodzie, oprócz
substancji, które s¹ biologicznie nieszkodliwe lub te¿ w wodzie



26

ulegaj¹ szybkiemu przekszta³ceniu w substancje nieszkodliwe;
nieorganiczne zwi¹zki fosforu i fosfor pierwiastkowy; fluorki,
amoniak oraz azotyny.

Pañstwa cz³onkowskie musz¹ ustanowiæ ogóln¹ procedurê ba-
dañ i udzielania pozwolenia na wszystkie bezpo�rednie zrzuty,
odprowadzanie lub sk³adowanie. W dyrektywie okre�lono kryte-
ria badania i udzielania pozwoleñ, gdy¿ takie pozwolenie musi
mieæ czas ograniczony i byæ weryfikowane co cztery lata. Po-
zwolenie mo¿e zostaæ wydane tylko wtedy, gdy s¹ przestrzegane
wszystkie techniczne �rodki ostro¿no�ci, maj¹ce na celu zapo-
bieganie zanieczyszczeniu wód podziemnych substancjami nie-
bezpiecznymi. Pozwolenie nie zostanie wydane, je�li zwracaj¹cy
siê o nie, nie jest w stanie spe³niæ ustalonych warunków. Pañstwa
cz³onkowskie musz¹ powiadamiaæ s¹siednie kraje i przeprowa-
dzaæ z nimi konsultacje w przypadku pozwoleñ na zrzuty do wód
transgranicznych.

W przypadku szczególnie niebezpiecznych zwi¹zków Rada wy-
da³a oddzielne zalecenia tzw. dyrektywy pochodne do dyrektywy
76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego nie-
którymi niebezpiecznymi substancjami odprowadzanymi do �ro-
dowiska wodnego Wspólnoty.

Dyrektywa Rady 73/404/EWG z dnia 22 listopada 1973 roku
w sprawie zbli¿enia aktów prawnych pañstw cz³onkowskich do-
tycz¹cych detergentów, znowelizowana Dyrektyw¹ Rady 82/242/
EWG z dnia 31 marca 1982 roku w sprawie zbli¿enia aktów praw-
nych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych metod badania zdolno-
�ci substancji powierzchniowo czynnych niejonowych do biode-
gradacji.

W�ród substancji niebezpiecznych obecnych w �rodowisku wod-
nym powa¿ny problem stanowi¹ detergenty. Jednym ze skutków
zanieczyszczenia wód detergentami jest powstawanie wielkich
ilo�ci piany, co ogranicza kontakt miêdzy wod¹ i powietrzem,
utrudnia natlenienie, zak³óca nawigacjê, os³abia fotosyntezê ko-
nieczn¹ do ¿ycia flory wodnej, wywiera niekorzystny wp³yw na
ró¿ne etapy procesów oczyszczania �cieków, powoduje zak³óce-
nia w oczyszczalniach �cieków i stwarza po�rednie zagro¿enie
mikrobiologiczne z powodu mo¿liwo�ci przeniesienia bakterii
i wirusów. W rozumieniu niniejszych dyrektyw detergent ozna-
cza ka¿dy produkt, którego sk³ad zosta³ specjalnie dobrany w celu
uzyskania w³a�ciwo�ci detergentu i który jest wytworzony ze
sk³adników g³ównych (substancji powierzchniowo czynnych) oraz
sk³adników dodatkowych (�rodków wspomagaj¹cych i zwiêksza-
j¹cych aktywno�æ, wype³niaczy, dodatków i innych sk³adników
pomocniczych).
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W my�l tej dyrektywy zabrania siê wprowadzania na rynek i u¿y-
wania detergentów, je¿eli �redni poziom podatno�ci na biodegra-
dacjê zawartych w nich substancji powierzchniowo czynnych jest
mniejszy ni¿ 90% dla ka¿dej z nastêpuj¹cych kategorii: aniono-
we, kationowe, niejonowe i amfolityczne.

Dyrektywa mówi, ¿e na opakowaniach, w których detergenty s¹
sprzedawane konsumentowi, musz¹ znajdowaæ siê informacje
w postaci czytelnych, widocznych i trwa³ych napisów takich jak
nazwa produktu lub nazwa handlowa, adres lub znak handlowy.
Te same informacje musz¹ byæ umieszczone na wszystkich do-
kumentach towarzysz¹cych detergentom transportowanym luzem.
Uzupe³nieniem dyrektywy 73/404/EWG jest Dyrektywa Rady
82/242/EWG dotycz¹ca metod badania zdolno�ci substancji po-
wierzchniowo czynnych niejonowych do biodegradacji. W dy-
rektywie okre�lono cztery metody badania zdolno�ci substancji
powierzchniowo czynnych niejonowych u¿ywanych w detergen-
tach do biologicznej degradacji: metodê niemieck¹, metodê fran-
cusk¹, metodê brytyjsk¹ i metodê OECD. Decyzjê o odrzuceniu
mo¿na podj¹æ tylko wtedy, kiedy wyniki jednej z tych metod
wskazuj¹ na zdolno�æ do biodegradacji mniejsz¹ ni¿ 80%.

Dyrektywa Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów rtêci z przemys³u elektro-
lizy chlorków metali alkalicznych.

W rozumieniu niniejszej dyrektywy rtêæ oznacza zarówno pier-
wiastek chemiczny rtêæ jak i rtêæ zawart¹ w jakimkolwiek jej
zwi¹zku. Dyrektywa okre�la warto�ci dopuszczalne, terminy,
w których musi byæ osi¹gniête dotrzymanie tych warto�ci, oraz
procedurê kontroli zrzutów. Ca³kowite stê¿enie rtêci w powierzch-
niowych wodach �ródl¹dowych nara¿onych

 
na zrzuty, nie mo¿e

przekraczaæ warto�ci 1 mg/l w odniesieniu do �redniej arytme-
tycznej wyników z ca³ego roku.

Dyrektywa Rady 83/513/EWG z dnia 26 wrze�nia 1983 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów kadmu.

W dyrektywie okre�lono warto�ci dopuszczalne dla ró¿nych sek-
torów przemys³u oraz wska�niki jako�ci w odniesieniu do ró¿-
nych typów wód. Podano równie¿ referencyjne metody pomiaru
i procedury kontrolne dla wska�ników jako�ci.

Dyrektywa Rady 84/491/EWG z dnia 9 pa�dziernika 1984 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów sze�ciochlorocykloheksa-
nu (HCH).

substancje
powierzchniowo
czynne
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W rozumieniu niniejszej dyrektywy HCH oznacza izomery 1, 2,
3, 4, 5, 6 sze�ciochlorocykloheksanu, a lindan oznacza produkt
zawieraj¹cy przynajmniej 99% gizomeru 1, 2, 3, 4, 5, 6 sze�cio-
chlorocykloheksanu. W dyrektywie okre�lono warto�ci dopusz-
czalne dla zrzutów HCH oraz przewidziano metody pomiaru
i procedurê kontroli wska�ników.

Dyrektywa Rady 93/75/EWG z dnia 13 wrze�nia 1993 roku do-
tycz¹ca minimalnych wymagañ w odniesieniu do statków zd¹¿a-
j¹cych do portów Wspólnoty lub je opuszczaj¹cych i przewo¿¹-
cych towary niebezpieczne lub zanieczyszczaj¹ce.

Bior¹c pod uwagê sta³y wzrost ilo�ci towarów niebezpiecznych
lub zanieczyszczaj¹cych przewo¿onych morzem, zwiêksza siê tak-
¿e ryzyko powa¿nych awarii. Bior¹c pod uwagê tego typu zagro-
¿enie dla wód, Rada zdecydowa³a o wydaniu niniejszej dyrekty-
wy. W my�l tego aktu prawnego  ¿adne towary niebezpieczne lub
zanieczyszczaj¹ce nie zostan¹ oddane do przewozu ani przyjête
na pok³ad statku, dopóki kapitanowi lub u¿ytkownikowi statku
nie zostanie dostarczona deklaracja zawieraj¹ca w³a�ciwe nazwy
techniczne towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczaj¹cych,
numery klasyfikacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

4.2. Analiza aktualnych aktów prawnych
w Polsce

W celu dostosowania polskiego ustawodawstwa do dyrektyw unij-
nych,  w ostatnich 2�3 latach  przepisy krajowe poddane zosta³y
gruntownej modyfikacji. Pod koniec 2002 r. uchwalono szereg
przepisów wykonawczych, które zast¹pi³y wcze�niej obowi¹zu-
j¹ce rozwi¹zania prawne. Najliczniejsza grupa dotyczy³a regula-
cji odnosz¹cych siê do �wody przeznaczonej do spo¿ycia�. Wy-
ja�nienie tego pojêcia znajdziemy w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym od-
prowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.), zgod-
nie z którym woda przeznaczona do spo¿ycia oznacza wodê
przeznaczon¹ do picia, gotowania, przygotowywania po¿ywie-
nia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz ka¿-
d¹ u¿ywan¹ do produkcji ¿ywno�ci, �rodków farmaceutycznych
i kosmetycznych, a tak¿e na potrzeby basenów k¹pielowych
i p³ywalni.

Przedmiotowa ustawa formu³uje szereg zasad o charakterze ogól-
nym. Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1, zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków jest zadaniem w³a-
snym gminy. Kierunki rozwoju sieci s¹ obligatoryjnie wykazy-
wane w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obo-
wi¹zek regularnego informowania spo³eczeñstwa o jako�ci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Centralnym organem administracji rz¹dowej w³a�ciwym w spra-
wach zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowa-
dzania �cieków jest Prezes Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Szczegó³owe regulacje znajdziemy w ni¿ej wymienionych ak-
tach wykonawczych.

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie  wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody po-
wierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno�ci
w wodê przeznaczona do spo¿ycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)
ustala trzy kategorie jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia:
l kategoria A1 �  woda ta wymaga prostego uzdatniania fi-

zycznego, g³ównie filtracji oraz dezynfekcji;
l kategoria A2 � woda ta wymaga typowego uzdatniania fi-

zycznego i chemicznego, g³ównie utleniania wstêpnego, ko-
agulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlo-
rowania koñcowego);

l kategoria A3 � woda ta wymaga wysoko sprawnego uzdat-
niania fizycznego i chemicznego, w szczególno�ci utlenia-
nia wstêpnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, ad-
sorpcji na wêglu aktywnym, dezynfekcji  (ozonowania, chlo-
rowania koñcowego).

Kategorie te zosta³y przyjête w oparciu o Dyrektywê Rady
75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r.

Wymagania, jakim powinny odpowiadaæ poszczególne kategorie
wody przedstawia za³¹cznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Ponadto rozporz¹dzenie okre�la czêstotliwo�æ pobierania próbek
wody, wskazuje metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy
woda odpowiada wymaganym warunkom.

Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.
(Dz. U. Nr 203, poz. 1718) w sprawie wymagañ dotycz¹cych
jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi ustalono:
l Wymagania dotycz¹ce jako�ci wody przeznaczonej do spo-

¿ycia przez ludzi.
Wymagania dotycz¹ jedynie wód pobieranych z urz¹dzeñ
wodoci¹gowych; indywidualnych ujêæ wody zaopatruj¹cych
ponad 50 osób lub dostarczaj¹cych wiêcej ni¿ 10 m3; indy-
widualnych ujêæ wody zaopatruj¹cych mniejsz¹ liczbê osób
je¿eli jest wykorzystywana do celów komercyjnych i publicz-
nych; cystern i kontenerów w przypadku awaryjnego zaopa-
trzenia w wodê; zbiorników w �rodkach transportu pasa¿er-

zaopatrzenie
ludno�ci w wodê
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skiego magazynuj¹cych wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia.
Wymagania mikrobiologiczne  i fizykochemiczne, jakim po-
winna odpowiadaæ woda przedstawiaj¹ za³¹czniki Nr 1 i 2
do niniejszego opracowania.

l Minimaln¹ czêstotliwo�æ i miejsca pobierania próbek do ba-
dania oraz zakres badania wody.

l Program monitoringu jako�ci wody.
Podmiotami uprawnionymi do pobierania próbek wody s¹
powiatowy lub pañstwowy graniczny inspektor sanitarny lub
osoba przez nich upowa¿niona.  Podczas poboru wody musi
byæ obecny przedstawiciel producenta wody lub administra-
tora sieci oraz odbiorcy us³ug. Koordynatorem monitoringu
jako�ci wody jest G³ówny Inspektor Sanitarny.

l Sposób oceny przydatno�ci wody.
Wi¹¿e siê ze stwierdzeniem czy woda: jest przydatna, warun-
kowo przydatna lub nieprzydatna do spo¿ycia przez ludzi.

l Sposób nadzoru nad materia³ami i wyborami stosowanymi
w procesach uzdatniania i dystrybucji wody.

l Sposób nadzoru nad laboratoriami wykonuj¹cymi badania
jako�ci wody.

l Sposób informowania konsumentów o jako�ci wody.
System informacyjny obejmuje powiatowe i wojewódzkie
bazy danych prowadzone odpowiednio przez powiatowe
i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 6 li-
stopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania
stopnia biodegradacji substancji powierzchniowo czynnych
zawartych w produktach, których stosowanie mo¿e mieæ
wp³yw na jako�æ wód (Dz. U. Nr 196, poz. 1658), przedmioto-
we metodyki referencyjne obejmuj¹:
l metodykê wyodrêbniania anionowych i niejonowych sub-

stancji powierzchniowo czynnych;
l metodykê rozdzia³u anionowych i niejonowych substancji

powierzchniowo czynnych;
l metodykê prowadzenia procesu biodegradacji anionowych

i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych;
l metodykê oznaczania stê¿enia anionowych substancji po-

wierzchniowo czynnych;
l metodykê oznaczania stê¿enia niejonowych substancji po-

wierzchniowo czynnych;
l metodykê obliczania stopnia biodegradacji anionowych i nie-

jonowych substancji powierzchniowo czynnych.

Odrêbne przepisy normuj¹ zagadnienie jako�ci wody w k¹pieli-
skach. Mowa tu o Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
16 pa�dziernika 2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ woda w k¹pieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530).

stopieñ
biodegradacji

woda
w k¹pieliskach
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Zgodnie z wyja�nieniem zawartym w Prawie wodnym woda
w k¹pieliskach oznacza wody p³yn¹ce lub stoj¹ce albo ich czê-
�ci oraz wody morskie, w których k¹piel jest w wyra�ny sposób
dozwolona albo nie jest zakazana i jest tradycyjnie dokonywana
przez znaczn¹ liczbê k¹pi¹cych siê.

Wymagania okre�lone w rozporz¹dzeniu stosuje siê do k¹pielisk
morskich i �ródl¹dowych zorganizowanych i wykorzystywanych
tradycyjnie.
l badania mikrobiologiczne obejmuj¹ okre�lenie: oznacze-

nie bakterii grupy coli typu ka³owego, ogólnej liczby bakte-
rii grupy coli, liczby paciorkowców ka³owych, obecno�æ pa-
³eczek salmonella,

l badania fizykochemiczne obejmuj¹ oznaczenie: odczynu,
barwy, zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzch-
niowo czynnych, fenoli, przezroczysto�ci, osadów oraz
w szczególnych przypadkach: azotu ogólnego, azotu amo-
nowego, azotu azotanowego, fosforanów.

Pogorszenie jako�ci wody powoduje konieczno�æ zastosowania
odrêbnej metodyki wykonywania badañ.

Do wydania orzeczenia o nieprzydatno�ci wody do k¹pieli w k¹-
pielisku s¹ uprawnione organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.
O podjêtej decyzji zostaje powiadomiony w³a�ciciel (zarz¹dca)
k¹pieliska, jednostka samorz¹du terytorialnego w³a�ciwa ze
wzglêdu na miejsce po³o¿enia k¹pieliska oraz potencjalni u¿yt-
kownicy obiektu.
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5. Gospodarka �ciekami
i ochrona wód przed
zanieczyszczeniami

5.1. Analiza aktów prawnych w Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku doty-
cz¹ca oczyszczania �cieków komunalnych.

Dyrektywa niniejsza dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzu-
tu �cieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu �cieków
z niektórych sektorów przemys³owych. Celem dyrektywy jest
ochrona �rodowiska przed niekorzystnymi skutkami wspomnianych
wy¿ej zrzutów �cieków. W rozumieniu niniejszej dyrektywy:
l �cieki komunalne oznaczaj¹ �cieki bytowe lub mieszaninê

�cieków bytowych ze �ciekami przemys³owymi lub wodami
opadowymi;

l �cieki bytowe oznaczaj¹ �cieki z osiedli mieszkaniowych
i terenów us³ugowych, powstaj¹ce najczê�ciej w wyniku ludz-
kiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw do-
mowych a

l �cieki przemys³owe oznaczaj¹ wszelkie �cieki odprowadzane
z terenów, na których prowadzi siê dzia³alno�æ handlow¹ lub
przemys³ow¹, nie bêd¹ce �ciekami bytowymi lub wodami
opadowymi.

Dyrektywa nakazuje, aby wszystkie aglomeracje pañstw cz³on-
kowskich wyposa¿one by³y w system kanalizacji zbiorczej �cie-
ków komunalnych:
l najpó�niej do dnia 31 grudnia 2000 roku w odniesieniu do

aglomeracji o równowa¿nej liczbie mieszkañców (RLM) po-
nad 15 000;

l najpó�niej do dnia 31 grudnia 2005 roku w odniesieniu do
aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000;

l najpó�niej do dnia 31 grudnia 1998 roku, dla aglomeracji
o równowa¿nej liczbie mieszkañców wiêkszej od 10 000
w przypadku zrzutu �cieków komunalnych do wód uznanych
za odbiorniki wra¿liwe.

Systemy kanalizacji zbiorczej �cieków, w my�l niniejszej dyrek-
tywy, powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

Wymagania dotycz¹ce �cieków komunalnych

Systemy kanalizacji zbiorczej powinny uwzglêdniaæ wymagania
zwi¹zane z oczyszczaniem �cieków. Projektowanie, budowa
i utrzymanie systemów kanalizacji zbiorczej powinny byæ reali-

�cieki
komunalne
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zowane zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ techniczn¹ bez powodowa-
nia nadmiernych kosztów, szczególnie w odniesieniu do: objêto-
�ci i charakteru �cieków, zapobiegania przeciekom, ograniczenia
zanieczyszczenia wód bêd¹cych odbiornikami �cieków powodo-
wanego przez przelewy wód burzowych.

Oczyszczalnie �cieków komunalnych powinny byæ tak zaprojek-
towane lub zmodernizowane, aby próbki dop³ywaj¹cych �cieków
i �cieków oczyszczonych mo¿na by³o pobieraæ przed zrzutem do
wód bêd¹cych odbiornikami �cieków.

Wymagania dotycz¹ce �cieków przemys³owych

�cieki przemys³owe wprowadzane do systemów kanalizacji zbior-
czej i odprowadzane do oczyszczalni �cieków komunalnych po-
winny byæ poddane wstêpnemu oczyszczaniu, jakie wymagane
jest w celu:
l ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy eksplo-

atacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni,
l zapewnienia, ¿e systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczal-

nie �cieków i urz¹dzenia towarzysz¹ce nie zostan¹ uszko-
dzone,

l zapewnienia, ¿e dzia³anie oczyszczalni �cieków komunal-
nych i obróbka osadu nie bêdzie utrudniona,

l zapewnienia, ¿e zrzuty z oczyszczalni nie wp³yn¹ niekorzyst-
nie na �rodowisko, a wodom bêd¹cym odbiornikiem �cie-
ków nie utrudni¹ spe³nienia ich roli w zgodzie z innymi dy-
rektywami Wspólnoty,

l zapewnienia, ¿e osad mo¿e byæ usuwany w sposób bezpiecz-
ny i w³a�ciwy ze wzglêdu na ochronê �rodowiska.

W wyj¹tkowych przypadkach, ze wzglêdu na trudno�ci technicz-
ne i w odniesieniu do okre�lonych geograficznie grup mieszkañ-
ców, pañstwa cz³onkowskie mog¹ zwracaæ siê do Komisji ze spe-
cjalnymi wnioskami o przed³u¿enie czasu potrzebnego do zasto-
sowania siê do przepisów. Kompetentne w³adze lub inne w³a�ci-
we organy bêd¹ prowadzi³y monitoring:

zrzutów z oczyszczalni �cieków komunalnych w celu spraw-
dzenia zgodno�ciz wymaganiami, ilo�ci i sk³adu osadów od-
prowadzanych do wód powierzchniowych oraz wód, do któ-
rych odprowadzane s¹ �cieki z oczyszczalni �cieków komu-
nalnych. Bez naruszania postanowieñ dyrektywy Rady
90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 roku w sprawie wolno-
�ci dostêpu do informacji o �rodowisku, pañstwa cz³onkow-
skie, co dwa lata bêd¹ publikowa³y sprawozdania o sytuacji
w dziedzinie odprowadzania �cieków komunalnych i osa-
dów na swoim obszarze.

�cieki
przemys³owe
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Dyrektywa Rady  76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 roku w spra-
wie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebez-
pieczne substancje odprowadzane do �rodowiska wodnego Wspól-
noty.

W preambule do dyrektywy substancje niebezpieczne okre�lono
jako substancje trwa³e, toksyczne i ulegaj¹ce biokumulacji. Sub-
stancje objête dyrektyw¹ podzielono na dwie grupy:
l substancje, które nale¿¹ do nastêpuj¹cych rodzin i grup

substancji wybranych na podstawie ich toksyczno�ci,
trwa³o�ci i biokumulacji, z wyj¹tkiem tych, które s¹ bio-
logicznie nieszkodliwe lub szybko zamieniaj¹ siê w sub-
stancje biologicznie nieszkodliwe:
zwi¹zki fluorowcoorganiczne lub substancje, które mog¹
tworzyæ takie zwi¹zki w �rodowisku wodnym, zwi¹zki fos-
foroorganiczne, zwi¹zki cynoorganiczne, substancje, co do
których udowodniono, ¿e posiadaj¹ w³asno�ci rakotwórcze
w �rodowisku wodnym lub przez to �rodowisko, rtêæ i jej
zwi¹zki, kadm i jego zwi¹zki, trwa³e oleje mineralne i wê-
glowodory, trwa³e syntetyczne substancje, które mog¹ p³y-
waæ, pozostawaæ w zawieszeniu lub ton¹æ i które mog¹ koli-
dowaæ z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód.

l substancje lub kategorie substancji nale¿¹ce do rodzin
i grup substancji wymienionych ni¿ej, które maj¹ szko-
dliwy wp³yw na �rodowisko wodne, ograniczony do da-
nego obszaru i zale¿ny od charakterystyki i lokalizacji
wód stanowi¹cych odbiornik zrzutu:
cynk, selen, cyna, wanad, mied�, arsen, bar, kobalt, nikiel,
antymon, beryl, tal, chrom, molibden, bor, tellur, o³ów, ty-
tan, uran, srebro, biocydów i ich pochodnych nie wystêpuj¹-
ce we wcze�niejszym wykazie; substancji, które maj¹ szko-
dliwy wp³yw na smak i/lub zapach pochodz¹cych ze �rodo-
wiska wodnego produktów przeznaczonych do spo¿ycia
przez ludzi oraz zwi¹zków, które mog¹ spowodowaæ powsta-
nie takich substancji w wodzie; toksycznych lub trwa³ych
zwi¹zków organicznych krzemu oraz substancji, które mog¹
spowodowaæ powstanie takich zwi¹zków w wodzie z wyj¹t-
kiem tych, które s¹ biologicznie nieszkodliwe lub s¹ szybko
przekszta³cane w wodzie w substancje nieszkodliwe; nieorga-
nicznych zwi¹zków fosforu i fosforu nie zwi¹zanego; nie-
trwa³ych olei mineralnych i wêglowodorów ropopochodnych,
cyjanków, fluorków; substancji, które maj¹ ujemny wp³yw
na bilans tlenu, szczególnie amoniaku i azotynów.

W my�l dyrektywy wszystkie zrzuty do wód ww. substancji wy-
magaj¹ uprzedniego pozwolenia kompetentnego organu w³adzy
pañstwa cz³onkowskiego. Pozwolenie to powinno okre�liæ nor-
my zrzutów do wód powierzchniowych i je¿eli bêdzie to koniecz-
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ne, to tak¿e do systemów kanalizacyjnych. Pozwolenia mog¹ byæ
wydawane na czas ograniczony, musz¹ byæ odnawialne a warun-
ki w odnawialnych pozwoleniach musz¹ ulegaæ modyfikacji. Dy-
rektywa przewiduje mo¿liwo�æ odmówienia wydania pozwole-
nia w sytuacji, kiedy brak jest mo¿liwo�ci osi¹gniêcia okre�lo-
nych wska�ników, co jest równowa¿ne z zakazem zrzutu tych
substancji. Dyrektywa ta ma charakter ramowy i ustala postêpo-
wanie ukierunkowane na zmniejszenie zanieczyszczenia substan-
cjami niebezpiecznymi. Szczegó³owe zalecenia dotycz¹ce dzia-
³añ ograniczaj¹cych zrzuty poszczególnych substancji okre�lone
s¹ w nastêpuj¹cych dyrektywach:

Dyrektywa Rady 73/404/EWG z dnia 22 listopada 1973 roku
w sprawie zbli¿enia aktów prawnych pañstw cz³onkowskich doty-
cz¹cych detergentów, znowelizowana Dyrektyw¹ Rady 82/242/
EWG z dnia 31 marca 1982 roku w sprawie zbli¿enia aktów praw-
nych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych metod badania zdolno-
�ci substancji powierzchniowo czynnych niejonowych do biode-
gradacji.

Dyrektywa Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów rtêci z przemys³u elektro-
lizy chlorków metali alkalicznych.

Dyrektywa Rady 83/513/EWG z dnia 26 wrze�nia 1983 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów kadmu.

Dyrektywa Rady 84/491/EWG z dnia 9 pa�dziernika 1984 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków i wska�ników
jako�ci wód w odniesieniu do zrzutów sze�ciochlorocykloheksa-
nu (HCH).

G³ówne postanowienie zawarte w tych dyrektywach, to koniecz-
no�æ posiadania pozwoleñ na zrzuty �cieków zawieraj¹cych za-
nieczyszczenia, o których mowa w powy¿szych aktach. Wszyst-
kie dyrektywy okre�laj¹ dopuszczalne warto�ci wska�ników za-
nieczyszczenia w �ciekach, referencyjne metody pomiaru oraz
procedurê monitoringu wska�ników jako�ci w odniesieniu do wód
powierzchniowych.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku do-
tycz¹ca ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym
przez azotany pochodz¹ce ze �róde³ rolniczych.

Niniejsza dyrektywa ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wody spowodowanego przez azotany pochodz¹ce ze �róde³ rol-
niczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wód.
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W my�l niniejszej dyrektywy pañstwa cz³onkowskie, zobowi¹-
za³y s¹ do wyznaczenia jako stref zagro¿onych, wszystkich zna-
nych obszarów terenu w ramach swoich terytoriów, z których maj¹
miejsce odp³ywy do wód. Strefy te nale¿y podzieliæ zgodnie
z nastêpuj¹cymi kryteriami:
l powierzchniowe wody s³odkie, w szczególno�ci wody wy-

korzystywane lub które zamierza siê wykorzystaæ do pobo-
ru wody do picia, zawieraj¹ce lub mog¹ce zawieraæ, je�li nie
zostanie podjête dzia³anie zgodnie z niniejsz¹ dyrektyw¹, ilo-
�ci azotanów wiêksze ni¿ ustalone zgodnie z dyrektyw¹
75/440/EWG;

l wody podziemne zawieraj¹ wiêcej ni¿ 50 mg/l azotanów lub
mog¹ce zawieraæ wiêcej ni¿ 50 mg/l, je�li nie zostanie pod-
jête dzia³anie zgodnie z niniejsz¹ dyrektyw¹;

l naturalne jeziora s³odkowodne, inne zbiorniki s³odkiej wody,
estuaria, wody przybrze¿ne i wody morskie bêd¹ce eutro-
ficznymi lub mog¹ce staæ siê eutroficznymi w bliskiej przy-
sz³o�ci, je�li nie zostanie podjête dzia³anie zgodnie z niniej-
sz¹ dyrektyw¹.

Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ dokonywaæ przegl¹du, w miarê ko-
nieczno�ci zmieniaæ lub uzupe³niaæ wyznaczone strefy zagro¿e-
nia, je�li jest to wskazane, przynajmniej co cztery lata w celu
uwzglêdnienia zmian i czynników nie przewidzianych w czasie
poprzedniego wyznaczania. W celu zapewnienia dla wszystkich
wód ogólnego poziomu ochrony przed zanieczyszczeniem, w my�l
niniejszej dyrektywy ustanowiony zostanie zbiór zasad w³a�ci-
wej praktyki rolniczej, który ma byæ dobrowolnie wprowadzany
w ¿ycie przez rolników i który powinien zawieraæ postanowienia
obejmuj¹ce co najmniej nastêpuj¹ce problemy:

okresy, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu nie jest w³a-
�ciwe; rolnicze wykorzystanie nawozu w terenie o du¿ym
nachyleniu; rolnicze wykorzystanie nawozu na gruntach na-
syconych wod¹, zatopionych, przemarzniêtych lub pokry-
tych �niegiem; warunki stosowania nawozu na l¹dzie blisko
cieków wodnych; pojemno�æ i konstrukcja zbiorników do
przechowywania odchodów zwierzêcych, w tym dzia³ania
maj¹ce na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wody przez
sp³yw i przesi¹kanie do wód podziemnych i powierzchnio-
wych cieczy zawieraj¹cych odchody zwierzêce i odcieki
z przechowywanych materia³ów ro�linnych, takich jak ki-
szonka, procedury rolniczego stosowania, w tym dawki i rów-
nomierno�æ rozprowadzania zarówno nawozu chemicznego,
jak i odchodów zwierzêcych, które zapewniaj¹ straty sub-
stancji od¿ywczych do wody na dopuszczalnym poziomie.
W my�l niniejszej dyrektywy ustanowiony zostanie równie¿
program dzia³ania odnosz¹cy siê do wszystkich stref zagro-

strefy
zagro¿one
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¿enia na terytorium danego pañstwa cz³onkowskiego lub, je�li
pañstwo cz³onkowskie uzna to za stosowne, mog¹ zostaæ usta-
nowione ró¿ne programy dla ró¿nych stref zagro¿enia lub
ich czê�ci. �rodki zaradcze, jakie nale¿y w³¹czyæ do progra-
mów, powinny obejmowaæ zasady odnosz¹ce siê do: okre-
sów, kiedy stosowanie na gruntach niektórych rodzajów na-
wozu jest zakazane; pojemno�ci zbiorników do przechowy-
wania odchodów zwierzêcych; ograniczenie stosowania na
gruntach nawozów, zgodne z w³a�ciw¹ praktyk¹ rolnicz¹
i uwzglêdniaj¹ce cechy danej strefy zagro¿enia, w szczegól-
no�ci; warunków glebowych, rodzajów gleb i nachylenia te-
renu; warunków klimatycznych, opadów i nawadniania, za-
gospodarowania gruntów oraz praktyk rolniczych, w tym
systemów p³odozmianu.

Dyrektywa Rady 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku
w sprawie warto�ci dopuszczalnych dla �cieków, wska�ników ja-
ko�ci wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych
substancji objêtych dyrektyw¹ 76/464/EWG.

Niniejsza dyrektywa ustala: warto�ci dopuszczalne dla norm emisji
niektórych substancji niebezpiecznych, wska�niki jako�ci wód
w odniesieniu do tych substancji, terminy dla zapewnienia prze-
strzegania warunków okre�lonych w pozwoleniach udzielanych
przez kompetentne organy w³adzy pañstw cz³onkowskich w od-
niesieniu do istniej¹cych zrzutów, referencyjne metody pomiaru
umo¿liwiaj¹ce oznaczanie zawarto�ci substancji w zrzutach
i w �rodowisku wodnym, procedurê monitoringu. Dyrektywa do-
datkowo nakazuje, wspó³pracê ze sob¹ pañstw cz³onkowskich
w przypadku zrzutów oddzia³uj¹cych na wody wiêcej ni¿ jedne-
go pañstwa cz³onkowskiego oraz opracowanie programów maj¹-
cych na celu unikniêcie lub eliminacjê zanieczyszczeñ powstaj¹-
cych ze �róde³.

5.2. Akty prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce

Podobnie jak prawodawstwo dotycz¹ce oceny stanu jako�ci wód,
tak i zasady prowadzenia gospodarki �ciekowej i ochrony wód
przed zanieczyszczeniami w kraju uleg³y zmianie w zwi¹zku
z procesem dostosowawczym do wymogów unijnych.

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.)  Rozporz¹dzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 20 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 1108) wska-
zano sposoby realizacji obowi¹zków dostawców �cieków prze-
mys³owych oraz warunki wprowadzania �cieków do urz¹dzeñ

wska�niki
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kanalizacyjnych, za� Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 257) okre�lono tary-
fy, wzory wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadza-
nie �cieków.

W Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pa�dzier-
nika 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczysto�ci
ciek³ych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 1888, poz. 1576) wpro-
wadzono fakultatywny wymóg, by stacje zlewne, do których wpro-
wadzane s¹ nieczysto�ci ciek³e, posiada³y rozwi¹zania technicz-
ne, które pozwol¹ zabezpieczyæ prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ
stacji i oczyszczalni �cieków. Warunkiem przyjêcia do stacji zlew-
ni nieczysto�ci ciek³ych przywo¿onych jednym pojazdem aseni-
zacyjnym jest, by nie stanowi³y one mieszaniny nieczysto�ci by-
towych z nieczysto�ciami ciek³ymi przemys³owymi.

Szczegó³owe warunki, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadza-
niu �cieków do wód lub do ziemi oraz podanie wykazu sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego ure-
gulowano w Rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska z dnia
29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Rozporz¹dzenie  normuje:
l warunki, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu �cieków

do wód lub do ziemi oraz w celu rolniczego wykorzystania
�cieków;
� w przypadku wprowadzania �cieków do wód nie powin-

ny one negatywnie wp³ywaæ ani  na funkcjonowanie eko-
systemów wodnych, ani na jako�æ wody. Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e ustawodawca u¿y³ okre�lenia ��cieki... nie po-
winny�. Trudno wiêc dopatrywaæ siê obligatoryjno�ci
tego wymogu;

� wyznaczono m.in. najwy¿sz¹ dopuszczaln¹ warto�æ
(�redni¹ dobow¹ i �redni¹ miesiêczn¹) dla 60 wska�ni-
ków zanieczyszczeñ dla niektórych substancji szczegól-
nie szkodliwych dla �rodowiska wodnego z rozró¿nie-
niem na poszczególne rodzaje produkcji;

� wskazano warunki, po spe³nieniu których oczyszczone
�cieki komunalne, �cieki przemys³owe biologicznie roz-
k³adane oraz wody pochodz¹ce z odwodnienia zak³adów
górniczych mog¹ byæ wprowadzane do ziemi przy wy-
korzystaniu powierzchniowych urz¹dzeñ infiltracyjnych
oraz deszczowni;

� wskazano warunki, po spe³nieniu których �cieki bytowe
mog¹ byæ wprowadzane do ziemi przy wykorzystaniu
podpowierzchniowych urz¹dzeñ infiltracyjnych;

wprowadzanie
�cieków do wód
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l sposoby pobierania próbek �cieków, metodyki referencyjne
analiz wraz z ocen¹ czy �cieki odpowiadaj¹ wymaganym
warunkom;
� liczba pobieranych próbek jest uzale¿niona od przepu-

stowo�ci oczyszczalni i wynosi:
najmniej, bo 4 próbki w pierwszym roku obowi¹zywa-
nia pozwolenia wodnoprawnego w przypadku �cieków
z oczyszczalni o RLM poni¿ej 2000, za� najwiêcej, bo
24 próbki w ci¹gu roku w przypadku �cieków z oczysz-
czalni o RLM przekraczaj¹cej 50 000;

l substancje szczególnie szkodliwe dla �rodowiska wodnego,
powoduj¹ce zanieczyszczenie wód, które powinno byæ eli-
minowane oraz substancje szczególnie szkodliwe dla �rodo-
wiska wodnego, powoduj¹ce zanieczyszczenie wód, podle-
gaj¹ce ograniczeniom.

Wykaz tych substancji zosta³ przedstawiony w za³¹cznikach Nr 4
i 5 do niniejszego opracowania.
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6. Zintegrowany system
zarz¹dzania jako�ci¹ wody

Odmienny charakter prawodawstwa Unii Europejskiej w zakre-
sie zintegrowanego systemu ochrony �rodowiska, w tym zarz¹-
dzania jako�ci¹ wody, jest wyzwaniem dla m³odej demokratyza-
cji ¿ycia publicznego w Polsce. W odró¿nieniu od osi¹gania od-
powiednich standardów jako�ci �rodowiska, gdzie mo¿liwe jest
negocjowanie okresów przej�ciowych, w zintegrowanym syste-
mie ochrony �rodowiska mamy do czynienia ze �rodowiskiem
jako pewn¹ ca³o�ci¹. St¹d prawodawstwo Unii w tym zakresie
okre�la siê jako horyzontalne i niezbêdna jest konieczno�æ jego
bezwarunkowej implementacji.

Jednym z podstawowych aktów prawnych prawa horyzontalne-
go w ochronie �rodowiska, w Unii Europejskiej jest dyrektywa
90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 roku w sprawie swobodne-
go dostêpu do informacji.

Przedmiotem dyrektywy jest zapewnienie swobody dostêpu
i rozpowszechniania informacji o �rodowisku, bêd¹cych w po-
siadaniu administracji publicznej oraz ustalenie podstawowych
zasad i warunków, zgodnie z którymi informacje takie powinny
byæ udostêpniane (art.1).

Przez informacje z dziedziny ochrony �rodowiska dyrektywa ro-
zumie m.in. informacje o stanie wód, powietrza, gleby, przyrody
itp., jak równie¿ o dzia³aniach lub �rodkach wp³ywaj¹cych na
�rodowisko. Informacje mog¹ mieæ charakter pisemny, wizual-
ny, przekazu ustnego lub danych komputerowych, raportów. Zgod-
nie z artyku³em 3 dyrektywy, ka¿da osoba fizyczna lub prawna
mo¿e z³o¿yæ pro�bê o udostêpnienie informacji do jakiegokol-
wiek organu administracji publicznej w jakimkolwiek pañstwie
cz³onkowskim, nie musz¹c podawaæ przyczyny, dla której jest
zainteresowany dan¹ informacj¹.

Dyrektywa przewiduje 10 sytuacji pozwalaj¹cym organom od-
mówiæ udostêpnienia informacji (art. 3, p. 2).
l gdy informacja ma charakter poufny ze wzglêdu na stosunki

miêdzynarodowe lub wzglêdy obronno�ci pañstwa,
l gdy chodzi o bezpieczeñstwo publiczne,
l gdy chodzi o sprawy bêd¹ce w toku postêpowania s¹dowe-

go lub dyscyplinarnego,
l gdy dotyczy tajemnicy przemys³owej lub handlowej, w tym

te¿ w³asno�ci intelektualnej,
l gdy dotyczy poufnych danych personalnych,
l gdy dotyczy informacji dostarczonych przez stronê trzeci¹,

rozpowszech-
nianie
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l gdy dotyczy informacji, których ujawnienie narazi³oby na
szkody interesy ochrony �rodowiska,

l gdy dotyczy danych bêd¹cych w trakcie opracowywania,
l gdy ¿¹danie jest ewidentnie nieuzasadnione,
l gdy ¿¹danie sformu³owane jest w sposób zbyt ogólny.

Wed³ug art. 5 dyrektywy, za udzielenie informacji mo¿e byæ po-
bierana op³ata, której wysoko�æ uzasadnia koszt dostarczenia in-
formacji.

Dyrektywa wymaga równie¿, by podstawowe dane na temat sta-
nu �rodowiska by³y publikowane w danym pañstwie w formie
raportów opisowych (art. 7).

Aktualnie omówiona dyrektywa poddawana jest w praktyce ba-
daniom we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, a dokument
�Working paper� z grudnia 1999 roku okre�la propozycje zmian
w dyrektywie, bior¹c ponadto pod uwagê przyjêt¹ w Aarhus
(1998) konwencjê o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñ-
stwa w procesie podejmowania decyzji i dostêpie do wymiaru
sprawiedliwo�ci w sprawach na tle �rodowiska, a podpisan¹ przez
35 pañstw (w tym Polskê) oraz przez Wspólnotê Europejsk¹.

W my�l Pi¹tego Programu Dzia³ania w Ochronie �rodowiska przy-
znawany jest priorytet dla zintegrowanego zapobiegania zanie-
czyszczeniom jako istotnemu krokowi w kierunku wiêkszej rów-
nowagi pomiêdzy dzia³alno�ci¹ cz³owieka a zasobami i regene-
racyjnymi mo¿liwo�ciami przyrody. Wyrazem tego jest Dyrek-
tywa Rady  96/61/WE z dnia 24 wrze�nia 1996 roku w sprawie
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli
(IPPC).

Aneks I do wymienionej dyrektywy wymienia kategorie dzia³al-
no�ci przemys³owej, które powinny byæ poddane kontroli zanie-
czyszczeñ ze wzglêdu na swoj¹ dzia³alno�æ. W�ród nich:
l zak³ady przemys³u energetycznego,
l zak³ady zajmuj¹ce siê produkcj¹ i obróbk¹ metalu,
l zak³ady przemys³u mineralnego,
l zak³ady przemys³u chemicznego,
l zak³ady gospodarki odpadami

oraz zak³ady o innej dzia³alno�ci i okre�lonej wydajno�ci pro-
dukcyjnej.

Zgodnie z tre�ci¹ dyrektywy, podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ
produkcyjn¹ bêd¹ musia³y uzyskaæ dla istniej¹cych ju¿ i pracuj¹-
cych urz¹dzeñ, zezwolenie, potwierdzaj¹ce, ¿e nie s¹ szkodliwe
dla �rodowiska w terminie do 30 pa�dziernika 2004 roku (art. 4,
art. 5), natomiast wszystkie nowe urz¹dzenia przemys³owe nie
zostan¹ zainstalowane bez zezwolenia.

stan
�rodowiska



42

Zezwolenia s¹ wydawane przez kompetentny organ w³adzy
w danym pañstwie, po zapoznaniu siê z wnioskiem o zezwolenie
zawieraj¹cym opis instalacji i jej dzia³ania, wykaz surowców
i materia³ów wykorzystywanych przez instalacjê, opis �róde³ emi-
sji z instalacji, w³a�ciwo�ci emisji, jej wp³yw na poszczególne
komponenty �rodowiska, opis proponowanej technologii dla za-
pobiegania lub ograniczenia emisji oraz zapobiegania powstawa-
niu odpadów, a tak¿e wykaz �rodków planowanych w celu moni-
torowania emisji do �rodowiska.

Zezwolenie zawieraæ musi graniczne wielko�ci emisji dla sub-
stancji zanieczyszczaj¹cych, a w szczególno�ci tych, które s¹ wy-
mienione w Aneksie III do dyrektywy.

We wszystkich przypadkach, warunki zezwolenia bêd¹ zawieraæ
przepisy dotycz¹ce minimalizacji zanieczyszczeñ transgranicz-
nych i przemieszczaj¹cych siê na dalekie odleg³o�ci (art. 9). Poza
tym dyrektywa wyja�nia, ¿e przy udzielaniu zezwolenia nale¿y
wzi¹æ pod uwagê, czy produkcja jest prowadzona przy zastoso-
waniu �najlepszej dostêpnej techniki lub technologii�. Najlepsza
dostêpna technika oznacza najbardziej efektywny i zaawansowa-
ny poziom rozwoju dzia³añ maj¹cy zapewniæ ustalone graniczne
wielko�ci emisji i ograniczyæ wp³yw emisji na �rodowisko przy
uwzglêdnieniu zaleceñ podanych w Aneksie IV. Kraje cz³onkow-
skie mog¹ wymieniaæ informacje na ten temat, a wyniki wymia-
ny informacji bêd¹ publikowane.

Dyrektywa nie ustala granicznych wielko�ci emisji, ale powo³uje
siê na dyrektywy o charakterze sektorowym wymienione w Anek-
sie II ustalaj¹c wielko�ci emisji podane w tych dyrektywach jako
minimalne graniczne wielko�ci emisji (art. 18, p. 2).

Bior¹c pod uwagê, ¿e w ka¿dym rodzaju dzia³alno�ci przemys³o-
wej, do której jest lub mo¿e byæ niezbêdne u¿ycie niebezpiecz-
nych substancji, mo¿e nast¹piæ powa¿na awaria i ¿e mo¿e ona
byæ przyczyn¹ szkód dla cz³owieka i �rodowiska, w dniu 24 czerw-
ca 1982 roku wydana zosta³a Dyrektywa Rady 82/501/EWG
w sprawie zagro¿enia powa¿nymi awariami przez niektóre ro-
dzaje dzia³alno�ci przemys³owej. Jest to podstawowa dyrektywa
dotycz¹ca nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska, pewne zmiany
w niej nanosz¹ dyrektywy 87/216/EWG z 19 marca 1987 roku
i 88/610/EWG z 24 listopada 1988 roku. W literaturze dokument
ten czêsto okre�la siê mianem �Dyrektywy Saveso�, gdy¿ zosta³
on przyjêty po powa¿nej awarii, jaka zdarzy³a siê w 1976 roku
w zak³adach chemicznych w Saveso we W³oszech. Przewodni¹
my�l¹ dyrektywy jest konieczno�æ wprowadzenia we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich niezbêdnych przepisów, które bêd¹ zo-
bowi¹zywa³y producenta do podjêcia odpowiednich, niezbêdnych

wielko�æ
 emisji
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dzia³añ w przypadku jakiejkolwiek dzia³alno�ci przemys³owej,
aby zapobiec awariom i ograniczyæ ich ewentualne konsekwen-
cje dla cz³owieka i �rodowiska. Pañstwa powinny podj¹æ takie
�rodki, które w razie potrzeby zagwarantuj¹ kontrolê kompetent-
nym organom u producentów w celu stwierdzenia, czy zapewnili
oni odpowiednie �rodki bezpieczeñstwa, przeszkolili i wyposa-
¿yli osoby pracuj¹ce na terenie przedsiêbiorstwa oraz okre�lili
ryzyko zaistnienia powa¿nej awarii. Zgodnie z artyku³em 5 dy-
rektywy, pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ wprowadziæ ta-
kie �rodki, które bêd¹ wymusza³y u producenta powiadomienie
odpowiednich organów w zakresie:

informacji o substancjach toksycznych i truj¹cych
dla �rodowiska
l danych i informacji o ilo�ci i stê¿eniu,
l etapie dzia³alno�ci, w którym substancje wystêpuj¹ lub mog¹

wyst¹piæ,
l fizycznego i chemicznego zachowania siê substancji w nor-

malnych warunkach stosowania,
l formach, w których substancje mog¹ wyst¹piæ lub w jakie

siê mog¹ przekszta³ciæ w warunkach anormalnych;

informacji dotycz¹cych instalacji
l geograficznego po³o¿enia instalacji, warunków meteorolo-

gicznych oraz �róde³ niebezpieczeñstw wynikaj¹cych z po-
³o¿enia obiektu,

l maksymalnej liczby osób pracuj¹cych na terenie obiektu,
a szczególnie bezpo�rednio nara¿onych na niebezpieczeñstwo,

l ogólnego opisu procesów technologicznych,
l opisu wydzia³ów zak³adu, które s¹ wa¿ne z punktu widzenia

bezpieczeñstwa, �róde³ zagro¿enia, warunków, w jakich mo¿e
powstaæ powa¿na awaria oraz planowanych dzia³añ zapo-
biegawczych,

l poczynionych przygotowañ do zaopatrzenia w �rodki tech-
niczne, konieczne do bezpiecznego funkcjonowania zak³a-
du i do dzia³añ w przypadku zak³óceñ bezpiecznego funk-
cjonowania;

informacji dotycz¹cych ewentualnego wyst¹pienia powa¿nej
awarii
l planów alarmowych, systemów i �rodków technicznych

mo¿liwych do wykorzystania w wewn¹trz zak³adu, w przy-
padku powa¿nych awarii,

l wszelkich informacji do kompetentnych organów, które
w przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnego zagro¿enia, umo¿-
liwi¹ im przygotowanie planów dzia³ania poza zak³adem,

l nazwisk osób odpowiedzialnych lub nazwy organów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeñstwo i upowa¿nionych do uru-

informacja
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chomienia planów dzia³ania w przypadku nadzwyczajnych
zagro¿eñ lub powiadomienia kompetentnych organów w³a-
dzy.

W my�l artyku³u 10 dyrektywy pañstwa cz³onkowskie zobowi¹-
zane s¹ do podjêcia takich dzia³añ, które zapewni¹ informacjê
producenta o wyst¹pieniu powa¿nej awarii, o jej okoliczno�ciach,
o udziale niebezpiecznych substancji oraz o dostêpnych danych
do oceny skutków awarii i podjêtych dzia³aniach awaryjnych ma-
j¹cych na celu zmniejszenie �rednio- i d³ugotrwa³ych skutków
awarii oraz zapobie¿eniu ponownego jej wyst¹pienia.

Wymieniona dyrektywa ma zastosowanie zarówno dla nowych,
jak i istniej¹cych form dzia³alno�ci przemys³owej (art. 9).

Podsumowuj¹c prawo horyzontalne dotycz¹ce ochrony �rodowi-
ska, w tym tak¿e ochrony wód w Unii Europejskiej, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e g³ównym zaleceniem tego prawa jest systematyczne roz-
poznawanie i ocena potencjalnych zagro¿eñ dla ¿ycia i zdrowia
cz³owieka oraz dla �rodowiska. Podejmowanie dzia³añ nadzor-
czo-kontrolnych, które zapobiegn¹ powstawaniu zagro¿eñ, a nie
tylko usuwanie skutków zaistnia³ych awarii, to podstawowe prze-
s³anie prawa europejskiego w tym zakresie.

Wspomniana na wstêpie rozdzia³u konieczno�æ bezwarunkowe-
go i szybkiego dostosowania ustawodawstwa polskiego do euro-
pejskiego prawa horyzontalnego jest sukcesywnie realizowana.
Konstytucja RP stanowi w art. 74 ¿e, �ka¿dy ma prawo do infor-
macji o stanie i ochronie �rodowiska�. Wyrazem tego zapisu by³a
ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostêpie do informacji
o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz. U. nr 109, poz. 1157 z pó�n. zm.), która zosta³a
zast¹piona Dzia³em IV Tytu³u I ustawy Prawo ochrony �rodowi-
ska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, w zakresie zagadnieñ dotycz¹-
cych dostêpu do informacji. Dzia³ IV przepisów ogólnych wy-
mienionej ustawy okre�la zasady udostêpniania informacji
o �rodowisku i jego ochronie, Dzia³ V dotyczy udzia³u spo³e-
czeñstwa w postêpowaniu w sprawie ochrony �rodowiska, co sta-
nowi absolutn¹ nowo�æ w prawie polskim daj¹c mo¿liwo�æ uczest-
niczenia spo³eczeñstwa w procesach decyzyjnych, natomiast Dzia³
VI przepisów ogólnych, omawia postêpowania w sprawie ocen
oddzia³ywania na �rodowisko. Przepisy te s¹ to¿same z rozwi¹-
zaniami zawartymi we wcze�niejszej ustawie o dostêpie do in-
formacji.

Z zakresu przepisów Prawa wodnego, organy administracji pu-
blicznej s¹ obowi¹zane udostêpniæ ka¿demu informacje znajdu-
j¹ce siê w ich posiadaniu i obejmuj¹ce:

dostêp
do informacji
o �rodowisku
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l pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
l pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie �cieków do wód

lub do ziemi,
l wykazy ilo�ci pobranej wody oraz ilo�ci, rodzaju i przeciêt-

nego sk³adu �cieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
l decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu p³atno�ci i roz³o-

¿eniu na raty kar pieniê¿nych za wprowadzanie do wód lub
do ziemi �cieków nieodpowiadaj¹cych wymaganym warun-
kom,

l decyzje o karach pieniê¿nych za pobór wody w ilo�ci wiêk-
szej ni¿ ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym oraz za piê-
trzenie wody wy¿sze od dozwolonego.

Udostêpnienie informacji mo¿e byæ przeprowadzone w formie
pisemnej, ustnej, wizualnej, fonicznej oraz w postaci baz danych,
na pisemny wniosek zainteresowanego b¹d� bez takiego wnio-
sku, je¿eli informacja nie wymaga wyszukiwania.

Odmówienie udostêpnienia informacji mo¿e nast¹piæ, gdy:
l informacja objêta jest tocz¹cym siê postêpowaniem s¹do-

wym, dyscyplinarnym lub karnym i udostêpnienie zak³óci-
³oby przebieg takiego postêpowania,

l informacja narusza³aby prawa autorskie i patentowe,
l informacja o dokumentach lub danych, których ujawnienie

mog³oby spowodowaæ zagro¿enie �rodowiska,
l informacja dostarczona jest przez osoby trzecie z zastrze¿e-

niem o ich nieudostêpnianiu,
l dokumenty lub dane s¹ w trakcie opracowywania,
l wniosek o udostêpnienie informacji jest sformu³owany zbyt

ogólnie.

Za wyszukiwanie informacji, sporz¹dzanie kopii dokumentów lub
danych i ich przesy³anie  organ administracji publicznej pobiera
stosown¹ op³atê. Kwestie uiszczania op³at reguluje  Rozporz¹-
dzenie Ministra �rodowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w spra-
wie stawek op³at za udostêpnienie informacji o �rodowisku
i jego ochronie oraz sposobu uiszczania op³at (Dz. U. Nr 50,
poz. 435).

Niniejsza ustawa (Prawo ochrony �rodowiska) w artyku³ach od
19 do 24 porusza problematykê informacji o �rodowisku, ale tak-
¿e w swojej tre�ci nawi¹zuje do pozosta³ych dyrektyw unijnych
w zakresie zintegrowanego systemu ochrony �rodowiska oma-
wiaj¹c przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom w tytule III ustawy
a bêd¹cym odniesieniem do dyrektywy IPPC oraz powa¿ne awa-
rie w tytule IV, nawi¹zuj¹c do dyrektywy 82/501/EWG w spra-
wie zagro¿enia powa¿nymi awariami przez niektóre rodzaje dzia-
³alno�ci przemys³owej.

stawki op³at
za udostêpnie-
nie informacji
o �rodowisku
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Wed³ug ustawy przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom polega na
zapobieganiu lub ograniczeniu wprowadzania do �rodowiska sub-
stancji lub energii. Regulacje tytu³u III mo¿na podzieliæ na:

l dotycz¹ce zanieczyszczeñ pochodz¹cych z okre�lonych �ró-
de³ jak: instalacje, urz¹dzenia, substancje, produkty, oraz dro-
gi, linie kolejowe, tramwajowe, lotniska i porty,

l dotycz¹ce pozwoleñ na wprowadzanie do �rodowiska sub-
stancji lub energii, w tym pozwoleñ zintegrowanych, czyli
takich, które bêd¹ dotyczy³y zagro¿eñ �rodowiska jako ca-
³o�ci, �ci�le powi¹zanych ze sob¹ jego komponentów.

Eksploatacja instalacji lub urz¹dzeñ nie powinna powodowaæ prze-
kroczenia standardów emisyjnych, a wielko�æ emisji odbiegaj¹-
ca od normalnej powinna wynikaæ z uzasadnionych potrzeb tech-
nicznych i nie mo¿e wystêpowaæ d³u¿ej ni¿ jest to konieczne.

Eksploatacja instalacji, która powoduje wprowadzanie �cieków
do wód lub do ziemi jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia,
je¿eli jest ono wymagane, przy czym warunki, tryb wydawania,
cofania i ograniczenia pozwolenia reguluj¹ przepisy ustawy Pra-
wo wodne. Je¿eli instalacja, z której odprowadzane s¹ �cieki do
kanalizacji objêta jest pozwoleniem zintegrowanym, to pozwole-
nie takie okre�la warunki, jakim �cieki powinny odpowiadaæ. Je-
¿eli pozwolenie zintegrowane dotyczy poboru wód to warunki
okre�lone s¹ w ustawie Prawo wodne. Instalacje, które wymaga-
j¹ pozwolenia zintegrowanego, powinny spe³niaæ wymagania
ochrony �rodowiska wynikaj¹ce z najlepszej dostêpnej techniki
(tzw. zasada BAT). Definicja najlepszej dostêpnej techniki w pra-
wie polskim zosta³a skonstruowana w oparciu o za³o¿enia po-
zwolenia zintegrowanego, a to z kolei stanowi odzwierciedlenie
wymagañ dyrektywy IPPC i jest absolutn¹ nowo�ci¹ w prawie
polskim. Minister w³a�ciwy do spraw �rodowiska gromadzi in-
formacje o najlepszych dostêpnych technikach oraz koordynuje
przep³yw tych informacji miêdzy zainteresowanymi podmiota-
mi. Najlepsze dostêpne techniki s¹ podstaw¹ do ustalenia gra-
nicznych warto�ci emisyjnych i tak w przypadku odprowadzania
�cieków mog¹ byæ okre�lane jako:
l masa substancji w �ciekach przypadaj¹ca na jednostkê masy

wykorzystywanego surowca, materia³u, paliwa lub powsta-
j¹cego produktu,

l stê¿enie substancji w �ciekach,
l masa substancji w �ciekach wprowadzana w okre�lonym

czasie,
l temperatura �cieków.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wymagany termin uzyskania pozwolenia
zintegrowanego przez prowadz¹cych istniej¹c¹ instalacjê up³y-

standardy
emisyjne
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wa  z dniem 1 stycznia 2004 r. Termin ten mo¿e zostaæ przesuniê-
ty maksymalnie do 31 grudnia 2010 r. na wniosek ministra w³a-
�ciwego ds. ochrony �rodowiska, dzia³aj¹cego w porozumieniu
z ministrem w³a�ciwym ds. gospodarki.

Ochrona �rodowiska przed powa¿n¹ awari¹ wed³ug niniejszej
ustawy oznacza zapobieganie zdarzeniom mog¹cym powodowaæ
awariê oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i �rodowiska. Ka¿-
dy, kto prowadzi lub zamierza prowadziæ zak³ad, w którym prze-
widuje siê mo¿liwo�æ wyst¹pienia substancji niebezpiecznych
zobowi¹zany do zapobiegania awariom przemys³owym i ograni-
czania ich skutków dla ludzi oraz �rodowiska a tym samym do
sporz¹dzenia programu zapobiegania powa¿nym awariom prze-
mys³owym. Ustawa nak³ada tak¿e obowi¹zki zwi¹zane z awari¹
przemys³ow¹ na organy administracji i podkre�la miêdzynarodo-
wy charakter wspó³dzia³ania w zakresie ograniczenia transgra-
nicznych skutków awarii przemys³owej.

Wymienione zapisy w ustawie Prawo ochrony �rodowiska w zna-
cz¹cy sposób zbli¿aj¹ ustawodawstwo polskie do wymogów unij-
nych. Dla osi¹gniêcia pe³nej spójno�ci prawa polskiego i unijne-
go konieczne jest opracowanie prawa sektorowego oraz aktów
wykonawczych, które dadz¹ mo¿liwo�æ zastosowania w prakty-
ce wytycznych Prawa ochrony �rodowiska.

termin
uzyskania
pozwolenia
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7. Pozosta³e akty prawne
z zakresu ochrony
�rodowiska, wp³ywaj¹ce
na przepisy o ochronie wód

Prawo wspólnotowe dysponuje szeregiem dyrektyw poruszaj¹-
cych problematykê poszczególnych komponentów �rodowiska
maj¹cych bezpo�redni lub po�redni wp³yw na kwestiê ochrony
wód, podobna zale¿no�æ wystêpuje równie¿ w prawie polskim.

Na uwagê zas³uguje Dyrektywa Rady 86/278/EWG z 12 czerwca
1986 roku w sprawie ochrony �rodowiska, a szczególnie gleb,
przy stosowaniu osadów �ciekowych w rolnictwie. Celem dyrek-
tywy s¹ regulacje dotycz¹ce warunków stosowania osadów �cie-
kowych w rolnictwie, a w szczególno�ci ustalenie maksymalnych
warto�ci dopuszczalnych dla stê¿eñ metali ciê¿kich zarówno
w osadzie jak i w glebie oraz maksymalne ilo�ci metali ciê¿kich
(kadmu, niklu, miedzi, o³owiu, rtêci i cynku), które mog¹ byæ
wprowadzone do gleby. Jest to podstawowy warunek dopuszcza-
j¹cy stosowanie osadów �ciekowych w rolnictwie i gwarantuj¹cy
czysto�æ wód powierzchniowych i podziemnych. Pañstwa cz³on-
kowskie musz¹ zapewniæ, aby nie dopu�ciæ do przekroczenia do-
puszczalnych warto�ci stê¿eñ metali ciê¿kich w glebie, osadzie
�ciekowym przeznaczonym do stosowania w rolnictwie oraz rocz-
nej ilo�ci metali ciê¿kich, jaka mo¿e byæ wprowadzona do gleb
uprawnych. Zapewnieniom takim bêd¹ s³u¿y³y analizy osadów,
analizy gleby wed³ug w³a�ciwych metod pobierania próbek
i wykonywania analiz. Dyrektywa ustala tak¿e najmniejsze prze-
dzia³y czasu oddzielaj¹ce zastosowanie osadu na pewnych ro-
dzajach gruntów od rolniczego wykorzystania tych gruntów. Pañ-
stwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do prowadzenia rejestrów od-
nosz¹cych siê do stosowania tej dyrektywy i poczynaj¹c od roku
1991, co cztery lata musz¹ przedstawiaæ Komisji sprawozdania
o wynikach wprowadzania w ¿ycie dyrektywy. Komisja mo¿e
publikowaæ te sprawozdania.

Problem wp³ywu �rodowiska glebowego, a zw³aszcza potencjal-
nych zanieczyszczeñ mog¹cych w nim wystêpowaæ na stan wód
powierzchniowych i podziemnych jest przedmiotem ustawy
o nawozach i nawo¿eniu z dnia 26 lipca 2000 roku (Dz. U.
nr 89, poz. 991) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie wykonywania
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo¿eniu
 (Dz. U. 2001, nr 60, poz. 615) i Rozporz¹dzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 roku (Dz. U. 2001,

ustawa
o nawozach
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nr 60, poz. 616). Wymienione akty prawne dotycz¹ zarówno sto-
sowania nawozów mineralnych jak i organicznych na gruntach
rolnych. W �cis³y sposób okre�laj¹ dopuszczalne warto�ci zanie-
czyszczeñ w postaci metali ciê¿kich w nawozach oraz stan sani-
tarny nawozów organicznych podaj¹c dopuszczaln¹ liczbê ¿y-
wych jaj paso¿ytów jelitowych. Poruszaj¹ kwestie sposobu sto-
sowania, dawek nawozów oraz analiz chemicznych i procedury
zwi¹zanej z dopuszczeniem nawozu do obrotu handlowego.

Z ochron¹ wód, ich stanem czysto�ci nierozerwalnie zwi¹zana
jest gospodarka odpadami. Regulacje Unii Europejskiej w zakre-
sie gospodarki odpadami to szereg aktów prawnych ró¿nej rangi
(dyrektywy, rozporz¹dzenia, decyzje, a tak¿e zalecenia) o bardzo
zró¿nicowanej tre�ci i stopniu szczegó³owo�ci rozwi¹zañ. Praw-
n¹ podstawê gospodarowania odpadami stanowi Dyrektywa
Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów,
tzw. dyrektywa ramowa ze zmianami wprowadzonymi dyrekty-
w¹ 91/156/EEC z 18 marca 1991 roku. G³ówne za³o¿enia wy-
mienionej dyrektywy to:
l zapobieganie powstawaniu odpadów,
l recykling i powtórne wykorzystanie odpadów,
l bezpieczne usuwanie pozosta³o�ci nie nadaj¹cych siê do od-

zysku.

Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie podstaw ramowych,
w my�l których pañstwa cz³onkowskie mog¹ kontrolowaæ go-
spodarowanie odpadami w skali ca³ego kraju. Na podstawie prac
przeprowadzonych przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) przyjêto wspóln¹ terminologiê i definicjê
odpadów. Wspieranie przez pañstwa cz³onkowskie rozwoju czy-
stych technologii, wykorzystanie nowych osi¹gniêæ naukowych
i technicznych ma sprzyjaæ zapobieganiu powstawania i zmniej-
szania ilo�ci oraz toksyczno�ci odpadów. Wytycznymi dyrekty-
wy pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do zakazu niekontro-
lowanego wprowadzania odpadów do wód. Zakaz ten powoduje
konieczno�æ stworzenia zintegrowanej sieci zak³adów gospodar-
ki odpadami w kraju i planów gospodarowania odpadami, obej-
muj¹cymi ich odzysk i usuwanie. Zgodnie z postanowieniami
dyrektywy, kompetentne w³adze krajowe s¹ organami wydaj¹cy-
mi pozwolenia dla obiektów prowadz¹cych dzia³alno�æ zwi¹za-
n¹ z usuwaniem lub odzyskiem odpadów. Zgodnie z zasad¹ �za-
nieczyszczaj¹cy p³aci� koszty usuwania odpadów ponoszone s¹
przez posiadaczy lub wytwórców odpadów. Pañstwa cz³onkow-
skie zobowi¹zane s¹ tak¿e do przesy³ania co trzy lata, sprawoz-
dañ Komisji ze sposobów stosowania dyrektywy w kraju i dosto-
sowywania jej do postêpu naukowo-technicznego.
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Dostosowanie prawa polskiego do ustawodawstwa wspólnoto-
wego w zakresie gospodarowania odpadami nast¹pi³o dopiero
w momencie wej�cia w ¿ycie ustawy o odpadach w dniu 1 pa�-
dziernika 2001 roku, która zosta³a uchwalona 27 kwietnia 2001
roku. (Dz. U. nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.). Ustawa okre�la zasa-
dy postêpowania z odpadami zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na za-
pobieganie, lub minimalizacjê ich powstawania, a tak¿e na od-
zysk i unieszkodliwianie. Artyku³ 2 ustawy wymienia odpady
i substancje, do których ustawa nie ma zastosowania, s¹ one zgod-
ne z wy³¹czeniami dyrektywy ramowej 75/442. Zgodno�æ uzy-
skano tak¿e w zakresie terminologii, pomimo bardzo rozbudo-
wanego aparatu pojêciowego w Unii, a wynikaj¹cego z du¿ej licz-
by aktów prawnych reguluj¹cych gospodarowanie odpadami.
Nale¿y dodaæ, ¿e polskie prawo �odpadowe� równie¿ nie skupia
siê na jednym akcie prawnym. Systematycznie tworzone s¹ nowe
akty prawne dotycz¹ce poszczególnych grup odpadów i sposo-
bów postêpowania z nimi, miêdzy innymi ustawa o opakowa-
niach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 roku (Dz. U.
nr 63, poz. 638 z pó�n. zm.) oraz ustawa o obowi¹zkach
przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi od-
padami oraz o op³acie produktowej i depozytowej z 11 maja
2001 roku (Dz. U. nr 63, poz. 639 z pó�n. zm.). Obie ustawy
wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku. Ustawa o odpa-
dach zwraca uwagê nie tylko na problem powstawania odpadów
podczas wytwarzania produktów, ale uwypukla równie¿ problem
odpadów pou¿ytkowych, czyli tych, które powstaj¹ ze zu¿ytych
produktów. Sk³adowanie jest najmniej preferowan¹ form¹ uniesz-
kodliwiania odpadów i mog¹ jej podlegaæ tylko te odpady, któ-
rych odzysk lub inny rodzaj unieszkodliwienia jest niemo¿liwy.
Podstawowym podmiotem, na którym ci¹¿¹ obowi¹zki zwi¹zane
z w³a�ciwym postêpowaniem z odpadami, jest posiadacz odpa-
dów, a rozdzia³ 4 ustawy ustala obowi¹zki posiadaczy. Kolejnym
nawi¹zaniem do wytycznych unijnych w ustawie jest tworzenie
planów gospodarki odpadami, które dadz¹ kompletny obraz sta-
nu tej gospodarki w skali kraju, ale tak¿e wydawanie zezwoleñ
na prowadzenie dzia³añ w zakresie odzysku lub unieszkodliwia-
nia, zbierania i transportu odpadów. Ustawa, jak ju¿ wcze�niej
wspomniano, nawi¹zuje zarówno do dyrektywy ramowej, ale tak-
¿e do ca³ego szeregu pozosta³ych dyrektyw zwi¹zanych bezpo-
�rednio z gospodark¹ odpadami. Rozdzia³ 5 ustawy dotycz¹cy
szczególnych zasad gospodarowania niektórymi rodzajami od-
padów jest nawi¹zaniem do dyrektyw: PCB 75/403/EEC, ole-
jowej 75/439/EEC, tytanowych 78/176/EEC i 92/112/EEC oraz
baterii i akumulatorów 91/157/EEC i 93/86/EEC.

Rozdzia³ 6 ustawy dotycz¹cy termicznego przekszta³cania odpa-
dów zawiera zasady wynikaj¹ce z dyrektyw tzw. spalarniowych:
89/369/EEC, 89/429/EEC i 94/67/EEC.
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Wp³yw niektórych przedsiêwziêæ na stan �rodowiska wymaga
szczegó³owej analizy i oceny ewentualnych skutków tych przed-
siêwziêæ. �ród³em regulacji w tym zakresie jest Dyrektywa Rady
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skut-
ków niektórych publicznych i prywatnych przedsiêwziêæ znowe-
lizowan¹ dyrektyw¹ 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 roku. W dy-
rektywie przedstawiono �podej�cie zapobiegawcze� do szeroko
pojêtej ochrony �rodowiska, co oznacza, ¿e zanim zapadnie de-
cyzja i zostanie wydane pozwolenie na przedsiêwziêcie inwesty-
cyjne, które mo¿e powodowaæ znacz¹ce skutki w �rodowisku,
nale¿y przeprowadziæ ocenê oddzia³ywania inwestycji na �rodo-
wisko i oceniæ potencjalne skutki tego oddzia³ywania. Dyrekty-
wa wymienia przedsiêwziêcia, które zawsze podlegaj¹ wymogo-
wi przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na �rodowisko, nale¿¹
do nich: rafinerie ropy naftowej, du¿e elektrownie cieplne, elek-
trownie j¹drowe i reaktory, instalacje przeznaczone do przecho-
wywania i usuwania odpadów radioaktywnych, huty ¿elaza i sta-
li, zak³ady wydobywaj¹ce i przetwarzaj¹ce azbest, zintegrowane
instalacje chemiczne, budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu,
linii kolejowych, portów lotniczych, portów i �ródl¹dowych dróg
wodnych, urz¹dzeñ do usuwania odpadów niebezpiecznych przez
sk³adowanie, spalarnie lub dzia³ania chemiczne. Dyrektywa wy-
szczególnia przedsiêwziêcia, które mog¹ ze wzglêdu na ich cha-
rakter, wielko�æ i umiejscowienie powodowaæ wp³yw na stan �ro-
dowiska; rolnictwo, przemys³ wydobywczy, energetyczny, prze-
twórstwo metali, wyrób szk³a, przemys³ chemiczny, spo¿ywczy,
tekstylny, skórzany, drzewny, papierniczy, gumowy, przedsiêwziê-
cia w zakresie infrastruktury, inne przedsiêwziêcia oraz prace
modernizacyjne. Dyrektywa zawiera tak¿e zakres informacji, ja-
kie inwestor jest zobowi¹zany przedstawiæ kompetentnemu or-
ganowi w³adzy w postaci wniosku o mo¿liwo�æ realizacji inwe-
stycji. Zanim odpowiednie w³adze podejm¹ decyzje dotycz¹ce
mo¿liwo�ci przeprowadzenia przedsiêwziêcia, swoje opinie mog¹
na ten temat wyraziæ organy administracji maj¹ce uprawnienia
w zakresie ochrony �rodowiska oraz ogó³ spo³eczeñstwa. Je¿eli
przedsiêwziêcie mo¿e spowodowaæ znacz¹ce skutki na obszarze
innego pañstwa cz³onkowskiego, to nale¿y takie informacje temu
pañstwu przekazaæ i poddaæ opinii publicznej. Tak jak i w przy-
padku innych dyrektyw unijnych, obowi¹zuje zasada wymiany
informacji pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi i Komisj¹.

W Polsce zarówno procedura przeprowadzania ocen oddzia³y-
wania na �rodowisko, jak i charakter inwestycji szczególnie szko-
dliwych dla �rodowiska i tych, które nie s¹ zaliczane do inwesty-
cji szczególnie szkodliwych, jest bardzo zbli¿ony do wymogów
unijnych. Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z 27 kwietnia 2001
roku (Dz. U. nr 62, poz. 627 z  pó�n. zm.) w szczegó³owy sposób
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przedstawia przebieg postêpowania w sprawach ocen oddzia³y-
wania na �rodowisko planowanych przedsiêwziêæ, jak równie¿
przebieg postêpowania dotycz¹cego transgranicznego oddzia³y-
wania na �rodowisko. Wed³ug artyku³u 47 ustawy w postêpowa-
niu w sprawie oceny oddzia³ywania na �rodowisko okre�la siê,
analizuje oraz ocenia: bezpo�redni i po�redni wp³yw danego przed-
siêwziêcia na �rodowisko oraz zdrowie i warunki ¿ycia ludzi, do-
bra materialne, dobra kultury, dostêpno�æ do z³ó¿ kopalin, oraz
wzajemne oddzia³ywanie pomiêdzy poszczególnymi czynnika-
mi, ale tak¿e mo¿liwo�ci i sposoby zapobiegania i ograniczenia
negatywnego oddzia³ywania na �rodowisko i wymagany zakres
monitoringu. Jest to zdecydowanie nowy zapis w prawie polskim,
uwzglêdniaj¹cy zapobieganie i przeciwdzia³anie, a nie tylko li-
kwidowanie szkód. Postêpowanie w sprawie ocen oddzia³ywa-
nia na �rodowisko przeprowadza organ administracji w³a�ciwy
do wydawania decyzji w sprawie planowanego przedsiêwziêcia.
Raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko powinien
zawieraæ:
l opis planowanego przedsiêwziêcia, a w szczególno�ci:

� charakterystykê ca³ego przedsiêwziêcia i warunki wy-
korzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

� g³ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyj-
nych,

� przewidywane wielko�ci emisji, wynikaj¹ce z funkcjo-
nowania planowanego przedsiêwziêcia,

l opis elementów przyrodniczych �rodowiska (w zakresie od-
dzia³ywania przedsiêwziêcia),

l opis wariantów niepodejmowania przedsiêwziêcia lub wa-
riantu najkorzystniejszego dla �rodowiska,

l okre�lenie przewidywanego oddzia³ywania na �rodowisko
wszystkich wariantów (uwzglêdniaj¹c mo¿liwo�æ wyst¹pie-
nia powa¿nej awarii),

l uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcê wariantu ze
wskazaniem jego oddzia³ywania na �rodowisko

l opis przewidywanych oddzia³ywañ krótko-, �rednio- i d³u-
goterminowych,

l opis dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie i ograniczanie
oddzia³ywañ,

l uzasadnienie u¿ycia instalacji i jej wyboru,
l wskazanie, czy dla przedsiêwziêcia konieczne jest ustano-

wienie obszaru ograniczonego u¿ytkowania,
l przedstawienie zagadnieñ w formie graficznej,
l analizê mo¿liwych konfliktów spo³ecznych,
l propozycja monitoringu na etapie realizacji i eksploatacji

przedsiêwziêcia,
l streszczenie w jêzyku niespecjalistycznym informacji zawar-

tych w raporcie,

oddzia³ywanie
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na �rodowisko
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l nazwisko osoby sporz¹dzaj¹cej raport,
l �ród³a informacji do sporz¹dzenia raportu.

Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrze�nia 2002 r.
(Dz. U. Nr 179, poz. 1490) okre�lono rodzaje przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz podano szcze-
gó³owe kryteria zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko. Rozró¿-
nienie dotyczy: rodzaju dzia³alno�ci, wielko�ci produkcji oraz
innych parametrów technicznych.

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptaków, tak zwana �dyrektywa pta-
sia� oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
roku, zwana �dyrektyw¹ siedliskow¹� stanowi¹ podstawowe dy-
rektywy dla ochrony przyrody w Unii Europejskiej. W pierwszej
z nich przedstawiono kompleksowy program ochrony dzikich
ptaków, ich jaj, gniazd i siedlisk. Pañstwa cz³onkowskie ponosz¹
pe³n¹ odpowiedzialno�æ za utrzymanie populacji gatunków dzi-
kich ptaków na europejskim terytorium pañstw cz³onkowskich
i zwa¿ywszy na fakt, ¿e s¹ to gatunki g³ównie wêdrowne to jest
to transgraniczny problem w dziedzinie ochrony �rodowiska.
Z drugiej strony bezpo�rednimi czynnikami decyduj¹cymi o li-
czebno�ci tych ptaków s¹ warunki �rodowiskowe, a w tym dzia-
³alno�æ cz³owieka, zw³aszcza niszczenie i zanieczyszczanie sie-
dlisk dzikich ptaków, chwytanie, zabijanie oraz handel nimi. Ga-
tunki szczególnie podatne na wyginiêcie zosta³y wymienione
w za³¹czniku i objête szczególnymi dzia³aniami ochronnymi. Pier-
wotna lista 74 gatunków zosta³a rozszerzona Dyrektyw¹ Rady
85/411/EWG z 1985 roku do 144 gatunków oraz Dyrektyw¹
Rady 86/122/EWG dodaj¹c¹ hiszpañskie i portugalskie nazwy
gatunków. Ochrona naturalnych siedlisk (w zakresie fauny i flo-
ry) jest tak¿e przedmiotem drugiej z wymienionych dyrektyw.
W my�l dyrektywy, siedliska oznaczaj¹ obszary l¹dowe lub wod-
ne wyodrêbnione o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne
zarówno ca³kowicie naturalne, jak i pó³naturalne. Celem dyrek-
tywy jest konstruowanie systemu obszarów chronionych w po-
staci spójnej, sieci wi¹¿¹cej ze sob¹ tereny chronione. Tworzona
jest spójna Europejska Sieæ Ekologiczna specjalnych obszarów
ochrony, pod nazw¹ Natura 2000. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie
bierze udzia³ w tworzeniu Natury 2000 proporcjonalnie do wy-
stêpowania na jego terytorium rodzajów siedlisk i gatunków
i w tym celu wyznacza obszary ochrony.

Bardzo istotna nowelizacja ustawy z 16 pa�dziernika 1991 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114, poz. 492 z pó�. zm.), ustaw¹
z dnia 12 pa�dziernika 2000 roku (Dz. U nr 3, poz. 21) dostoso-
wuje polskie regulacje prawne do systemu ochronnego przyrody,
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obowi¹zuj¹cego w prawie Unii Europejskiej. Poza wprowadze-
niem podstaw prawnych tworzenia sieci obszarów chronionych
wed³ug systemu Natura 2000 (art. 36a), ustawa precyzuje cele
i zasady ochrony przyrody, ujednolica terminologiê, okre�la cha-
rakter prawny i zakres prowadzonych dzia³añ ochronnych, czyli
plan ochrony, porz¹dkuje kwestie organizacyjne. W ustawie prze-
widuje siê kompleksowe podej�cie do ustanawiania obszarów pod-
dawanych ochronie. Podstawowym dokumentem ustalaj¹cym kie-
runki i zakres dzia³añ powinna staæ siê krajowa strategia ochrony
i umiarkowanego u¿ytkowania ró¿norodno�ci biologicznej, za-
twierdzona przez Radê Ministrów. Istotne znaczenie ma wpro-
wadzenie do ustawy terminu �korytarza ekologicznego�, elementu
niezbêdnego do tworzenia sieci obszarów chronionych.

cele i zasady
ochrony

przyrody
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8. Metody minimalizacji zu¿ycia
wody i ilo�ci wytwarzanych
�cieków w zak³adach
przemys³owych

Rosn¹ce zapotrzebowanie na wodê oraz wiêksze ilo�ci wytwa-
rzanych �cieków, a tak¿e wzglêdy ekonomiczne spowodowa³y,
¿e w ostatnim czasie gospodarowanie wod¹ w ka¿dym zak³adzie
przemys³owym staje siê coraz wa¿niejszym problemem. W prze-
sz³o�ci woda by³a traktowana jako medium tanie i dostêpne bez
wiêkszych ograniczeñ. Jednak obecnie koszt wody, u¿ywanej
w procesie produkcyjnym, sta³ siê bardzo istotnym elementem
sk³adowym ceny wytwarzanych dóbr. Pod pojêciem koszt wody
kryje siê nie tylko bezpo�redni koszt zakupu wody na cele pro-
dukcyjne, ale tak¿e koszt jej dostosowania do warunków stawia-
nych w poszczególnych operacjach procesu produkcyjnego, koszt
zrzutu wody zanieczyszczonej oraz koszt oczyszczenia �cieków
powsta³ych przy procesie produkcyjnym. Konieczno�æ oszczê-
dzania wody i ograniczenie zrzutu szkodliwych zanieczyszczeñ
w �ciekach stanowi w dniu dzisiejszym wa¿ny element praktyki
produkcyjnej w ka¿dym zak³adzie.

Poza aspektami ekonomicznymi bardzo istotne, a mo¿e najistot-
niejsze s¹ aspekty �rodowiskowe. Racjonalizacja u¿ytkowania
wody w ka¿dym z pañstw powinna uwzglêdniaæ ilo�ciowe i ja-
ko�ciowe mo¿liwo�ci ekosystemów. Oznacza to ograniczenie mar-
notrawstwa wody, nieuzasadnionego wykorzystywania wód pod-
ziemnych na cele przemys³owe i starania w produkcji przemy-
s³owej do stosowania najlepszych dostêpnych technik.

Wychodz¹c naprzeciw tym potrzebom specjali�ci z University of
Manchester rozwinêli now¹ metodykê �Water Pinch Analysis�.

Powszechnie wiadomo, ¿e aby zmniejszyæ wydatek objêto�cio-
wy �cieków i ilo�æ zanieczyszczeñ, nale¿y stosowaæ:
l powtórne u¿ycie wody z jednej operacji do innej,
l powtórne u¿ycie wody do innej operacji po uprzednim jej

oczyszczeniu,
l odnowê wody i jej zawracanie do poprzednich procesów

(obiegi zamkniête).

Wiadomo równie¿, ¿e aby zwiêkszyæ efektywno�æ oczyszczania
�cieków, nale¿y przede wszystkim oddzielnie oczyszczaæ poszcze-
gólne strumienie zanieczyszczeñ, zanim zostan¹ zmieszane.

Woda w procesie produkcyjnym u¿ywana jest w bardzo wielu
operacjach do ró¿nych celów. Na przyk³ad mo¿e byæ jednym

aspekty
�rodowiskowe
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z surowców u¿ywanych bezpo�rednio w produkcji, mo¿e byæ u¿y-
wana do celów ch³odniczych lub s³u¿yæ jako medium przy trans-
porcie hydraulicznym. Nale¿y te ró¿ne operacje przedstawiæ
w formalnie jednakowym ujêciu ilo�ciowym.

Water Pinch pos³uguje siê wykresami funkcji:

c = ∆ m/f

gdzie:
c � koncentracja zanieczyszczenia w pojedynczej ope-

racji procesu produkcyjnego [ppm];
∆m � zmiana strumienia masowego zanieczyszczenia trans-

portowanego przez wodê [kg zanieczyszczenia/h];
f � jest natê¿eniem przep³ywu wody [kg czystej wody/h].

Im wiêksze natê¿enie przep³ywu, tym mniejszy k¹t pochylenia
wektora koncentracji.

Dla ka¿dej operacji rozpatrywanego procesu okre�la siê dla wody
wektor graniczny, a nastêpnie nanosi na wspólny wykres wszyst-
kie wektory i tworzy jedn¹ krzyw¹ z³o¿on¹. Do krzywej z³o¿onej
rysuje siê prost¹ styczn¹ wychodz¹c¹ z pocz¹tku uk³adu wspó³-
rzêdnych. Punkt styczno�ci nazywany jest punktem Pinch. Punkt
ten dzieli krzywa z³o¿ona na dwa obszary o dwóch ró¿nych mini-
malnych przep³ywach f

1
 i f

2
, przy czym f

2
 < f

1
. Ró¿nica przep³y-

wów f
1
 - f

2
 odprowadzana jest z uk³adu w punkcie Pinch.

Znalezienie punktu Pinch jest podstaw¹ do projektowania nowe-
go uk³adu po³¹czeñ pomiêdzy poszczególnymi operacjami i okre-
�lenia strategii postêpowania, która zawiera siê w czterech kro-
kach;
l Budowanie siatki przep³ywów � tworzenie tzw. magistrali

wodnych, zwi¹zanych z wlotem, punktem Pinch i wylotem;
l £¹czenie poszczególnych operacji z magistralami wodny-

mi;
l Tworzenie po³¹czeñ ze strumieniami operacyjnymi, przekra-

czaj¹cymi granicê wyznaczon¹ przez punkt Pinch;
l Usuwanie po�rednich magistrali wodnych � tworzenie po³¹-

czeñ miêdzy operacjami, �ród³ami i upustami.

Przedstawiona analiza jest bardzo czasoch³onna, dlatego te¿ je-
dynym praktycznym podej�ciem jest zastosowanie odpowiedniego
oprogramowania komputerowego.

Zastosowanie analizy Water Pinch pozwoli³o na znaczn¹ reduk-
cjê ilo�ci wody i �cieków w wielu firmach tak w Polsce, jak i za
granic¹.

punkt Pinch
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9. Podsumowanie

Analiza unijnych aktów prawnych i nowego prawa polskiego
w zakresie ochrony �rodowiska, w tym ochrony wód, wskazuje
na znaczny stopieñ dostosowania polskiego ustawodawstwa. Nie-
mniej wdro¿enie regu³ unijnych jest i bêdzie procesem bardzo
kosztownym. 26 pa�dziernika 2001 roku Polska zakoñczy³a ne-
gocjacje w obszarze �rodowisko, ocenianym jako jeden z naj-
trudniejszych dzia³ów rokowañ cz³onkowskich. Ostatecznie Unia
przyzna³a Polsce dziewiêæ okresów przej�ciowych na pe³ne do-
stosowanie do �rodowiskowego prawa unijnego, w tym najd³u¿-
szy okres dostosowawczy, bo trwaj¹cy do koñca roku 2015,
a odnosz¹cy siê do budowy kanalizacji i oczyszczalni �cieków
w miastach o liczbie mieszkañców od 15 do 100 tysiêcy. Zinte-
growane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeñ zwi¹zane
z wdro¿eniem najlepszych dostêpnych technologii w zak³adach
przemys³owych bêdzie w pe³ni obowi¹zywa³o w Polsce w 2010
roku, Natomiast do roku 2007 Polska bêdzie mia³a czas na odpo-
wiednie ograniczenie zrzutów niebezpiecznych substancji do wód.

Niemniej jednak ochrona �rodowiska powinna le¿eæ w gestii ka¿-
dego przedsiêbiorstwa. Ochrona �rodowiska w aspekcie dzia³al-
no�ci przedsiêbiorstwa to nie tylko poprawa wizerunku firmy, ale
tak¿e wzrost konkurencyjno�ci na rynku. St¹d te¿ wzrasta w�ród
przedsiêbiorstw zainteresowanie wdra¿aniem systemów zarz¹dza-
nia �rodowiskowego, a w miarê wdra¿ania prawodawstwa unij-
nego i przybli¿ania siê terminu przyst¹pienia Polski do struktur
Unii Europejskiej popularno�æ systemów bêdzie wzrasta³a. Prze-
mawiaj¹ za tym czynniki marketingowe i ekonomiczne, ale tak¿e
potencjalna mo¿liwo�æ wspó³pracy z zagranicznymi kontrahen-
tami, którzy niejednokrotnie oceniaj¹ ca³y proces zarz¹dzania fir-
m¹ poprzez zarz¹dzanie �rodowiskowe.

Pe³ne wdro¿enie nowych aktów prawnych w zakresie ochrony
�rodowiska wymaga przygotowañ technicznych i nak³adów fi-
nansowych. Warto wiêc w ogólnym zarz¹dzaniu przedsiêbior-
stwem przeanalizowaæ jego wp³yw na �rodowisko i poczyniæ kroki
w celu poprawy tego wp³ywu.

okresy
przej�ciowe

systemy
zarz¹dzania
�rodowiskowego
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Za³. 1
Wymagania, jakim powinny odpowiadaæ kategorie jako�ci wody A1-A3

Warto �ci graniczne wska�ników jako�ci wody (1)

A1 A2 A3
Lp. Wska�niki

jako�ci
wody

Jednostki
miary

zalecane dopuszcz. zalecane dopuszcz. zalecane dopuszcz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 pH 6,5 –8,5 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9 5,5-9 5,5-9
2 Barwa mg/l 10 20*(2) 50 100*(2) 200*(2)
3 Zawiesiny

ogólne
mg/l 25 25 30 35

4 Temperatura 0C 22 25*(2) 22 25*(2) 22 25*(2)
5 Przewod-

no�æ
µS/cm przy

200C 1000 1000 1000 1000 1000 1000

6 Zapach
Stopieñ

rozcieñcz.
przy  25°C

3 3 10 10 20 20

7 Azotany mg/l 25 50*(2) 50*(2) 50*(2)
8 Fluorki mg/l 0,7-1 1,5* 0,7-1,7 1,5 0,7-1,7 1,5
9 ¯elazo mg/l 0,1 0,3* 1 2* 1 2
10 Mangan mg/l 0,05 0,05 0,1 0,1 1 1
11 Mied� mg/l 0,02 0,05*(2) 0,05 0,05 1 0,5
12 Cynk mg/l 0,5 3* 1 5* 1 5*
13 Bor mg/l 1 1 1 1 1 1
14 Nikiel mg/l 0,05 0,05 0,2
15 Wanad mg/l 1,0 1,0 1,0
16 Arsen mg/l 0,01 0,05* 0,05* 0,05 0,05*
17 Kadm mg/l 0,001 0,005* 0,001 0,005* 0,001 0,005*
18 Chrom

ogólny mg/l 0,05* 0,05* 0,05*
19 Chrom

(+6)
mg/l 0,02* 0,02* 0,02*

20 O³ów mg/l 0,05* 0,05* 0,05*
21 Selen mg/l 0,01* 0,01* 0,01*
22 Rtêæ mg/l 0,0005 0,001* 0,0005 0,001* 0,0005 0,001*
23 Bar mg/l 0,1* 1* 1*
24 Cyjanki mg/l 0,05* 0,05* 0,05*
25 Siarczany mg/l 150 250* 150 250* 150 250*
26 Chlorki mg/l 200 250 200 250 200 250
27 Subst.

powierzch.
czynne
anionowe

mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5

28 Subst. po-
wierzch.
czynne
niejonowe

mg/l 0,5 1 2

29 Fosforany mg/l 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7
30 Fenole (in-

deks feno-
lowy)

mg/l 0,001* 0,001 0,005* 0,01 0,1*

31 Rozpu-
szczone lub
zemulgo-
wane wê-
glowodory

mg/l 0,05* 0,2* 0,5 1*
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(1) Warto�ci graniczne wska�ników jako�ci wody oznaczaj¹:
� najni¿sz¹ warto�æ w przypadku wska�nika w Ip. 35 (nasycenie tlenem),
� najwy¿sz¹ i najni¿sz¹ warto�æ w przypadku wska�nika w Ip. 8 (fluorki), usta-

lone w odniesieniu do �redniej temperatury rocznej,

32 Wielopier-
�cienio.
wêglowo-
dory aro-
matyczne

mg/l 0,0002* 0,0002* 0,001*

33 Pestycydy
ogó³em

mg/l 0,001* 0,0025* 0,005*

34 Chemiczne
zapotrzeb.
tlenu
(ChZT)

mg/l 25 30 30 30

35 Tlen roz-
puszczony

% nasyce-
nia tlenem >70 >70 >50 >50 >30 >30

36 Bioche-
miczne
zapotrzeb.
tlenu
(BZT5)

mg/l <3 <3 <5 <5 <7 <7

37 Azot
Kjeldahla

mg/l 1 1 2 3 3

38 Amoniak mg/l 0,05 0,5 1,5 1,5* 2 2*(2)
39 Substancje

ekstraho-
wane chlo-
roformem

mg/l 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5

40 Ogólny
wêgiel or-
ganiczny

mg/l 5 10 15

41 Liczba
bakterii
grupy coli

w 100 ml
wody

50 50 5000 5000 50000

42 Liczba
bakterii
grupy coli
typu ka³o-
wego (ter-
motoleran-
cyjne)

w 100 ml
wody

20 20 2000 20000 20000

43 Liczba pa-
ciorkow-
ców ka³o-
wych (ente-
rokoki)

w 100 ml
wody

20 20 1000 10000 10000

44 Bakterie
z rodzaju
salmonella

w 5000ml
wody dla

A1
w 1000 ml
wody dla

A2

nieobecne
w 5000ml

nieobecne
w 1000 ml

cd. za³. 1
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Za³. 2
Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaæ woda przeznaczona
do spo¿ycia przez ludzi

(1) Dopuszcza siê pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych
próbkach; do 5% próbek w ci¹gu roku

(2) Nale¿y badaæ w wodzie pochodz¹cej z ujêæ powierzchniowych.

� najni¿sz¹ i najwy¿sz¹ warto�æ w przypadku wska�nika w Ip.1 (odczyn),
� najwy¿sze warto�ci w pozosta³ych przypadkach.

(1) Odstêpstwa dopuszczalne z powodu wyj¹tkowych warunków, okre�lonych w § 4
ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra �rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane
do zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia.

Najwy¿sza dopuszczalna warto�æ wska�nika

w próbce wody pobranej w miejscu czerpania
przez konsumentów i/lub podawania wody do sieciWska�nik jako�ci wody

Liczba bakterii Obj êto�æ próbki

(ml)

Escherichia coli lub bakterie grupy coli
typ ka³owy (termotolerancyjne)

0 100

Bakterie grupy coli (1) 0 100

Enterokoki (paciorkowce ka³owe) 0 100

Clostridia redukuj¹ce siarczyny (2)

(Clostridium perfringens)

0 100

Ogólna liczba bakterii w 37°C po 24 h 20 1

Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72 h 100 1
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Za³. 3
Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadaæ woda przeznaczona
do spo¿ycia przez ludzi

Lp. Parametry i wska�niki Dopuszczalne
zakresy warto�ci x)

1 2 3
A. Wska�niki fizyczne

1 Barwa 15
2 Mêtno�æ (NTU) 1
3 pH 6,5 – 9,5 (1)
4 Przewodno�æ (µ S/cm w 20oC) 2500 (1)
5 Smak akceptowalny
6 Zapach akceptowalny
B. Substancje nieorganiczne w mg/l
7 Amoniak 0,5 (1), (2)
8 Antymon  0,005
9 Arsen 0,01
10 Azotany 50 (1)
11 Azotyny 0,5
12 Bor 1,0
13 Chlor wolny Y) 0,1-0,3
14 Chlorki 250 (1)
15 Chrom 0,05
16 Cyjanki 0,05
17 Fluorki 1,5
18 Glin 0,2
19 Kadm 0,003
20 Magnez 30 (3) – 125 (3`)
21 Mangan 0,05
22 Mied� 2,0 (1), (4)
23 Nikiel 0,02
24
24a

O³ów
O³ów

0,05
0,025 (5)

24b O³ów 0,01 (5)
25 Rtêæ 0,001
26 Selen 0,01
27 Siarczany 250 (1)
28 Sód 200
29 Twardo�æ 60 (1), (3) – 500 (1)
30 ¯elazo 0,2
C. Substancje organiczne w µµg/l
31 Akryloamid 0,10 (6)
32 Benzen 1,0
33 Benzo(a)piren 0,01
34 Chlorek winylu 0,50 (6)
35 1,2-dichloroetan 3,0
36 Epichlorohydryna 0,10 (6)
37 Ftalan dibutylu 20
38 Mikrocystyna - LR 1,0 Z)
39 Pestycydy 0,10 (7)
40 SUMA pestycydów 0,50 (8)
41 Substancje powierzchniowo czynne

(anionowe)
200

42 SUMA trichlorobenzenów 20
43 SUMA trichloroetenu i tetrachloroetenu 10
44 S A i l i � i i h l 0 100 (9)
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(1) Warto�æ powinna byæ uwzglêdniana przy ocenie agresywno�ci korozyjnej.
(2) Wody podziemne niechlorowane � 1,5 mg/l.
(3) Warto�æ zalecana ze wzglêdów zdrowotnych.
(3�) Nie wiêcej ni¿ 30 mg/l magnezu, je¿eli stê¿enie siarczanów jest równe lub wiêk-

sze od 250 mg/l. Przy ni¿szej zawarto�ci siarczanów dopuszczalne stê¿enie ma-
gnezu wynosi 125 mg/l .

(4) Warto�æ dopuszczalna, je¿eli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej
jej agresywno�ci¹ korozyjn¹.

(5) Zakresy warto�ci stosuje siê zgodnie z § 12 Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr. 203 poz. 1718).

(6) Dotyczy stê¿enia niezwi¹zanego monomeru w polimerze, który przenika do wody.
(7) Termin �pestycydy� obejmuje: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, or-

ganiczne fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,
pochodne produkty, m.in. regulatory wzrostu oraz ich pochodne metabolity,
a tak¿e produkty ich rozk³adu i reakcji.

       Podana warto�æ odnosi siê do ka¿dego pestycydu.
       W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksyheptachloru NDS wynosi

0,03 mg/l.
(8) Warto�æ oznacza sumê stê¿eñ wszystkich pestycydów oznaczonych ilo�ciowo.
(9) Warto�æ oznacza sumê stê¿eñ wyszczególnionych zwi¹zków:

benzeno(b)fluoranten,
benzeno(k)fluoranten,
benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2,3 �c,d)piren.

       X) W przypadku podania jednej warto�æ dolna warto�æ zakresu wynosi zero.
       Y)  Warto�æ oznaczona w punkcie czerpalnym u konsumenta.
       Z) Dotyczy wód powierzchniowych.

44 SUMA wielopier�cieniowych
wêglowodorów aromatycznych

0,100 (9)

45 Utlenialno�æ z KMnO4 5000
D. Uboczne produkty dezynfekcji w µµg  //l
46
46a

Bromiany
Bromiany

25
10 (5)

47 Bromodichlorometan 15
48 Chloraminy 500
49 Chlorany 200
50 Chloryny 200
51 Formaldehyd 50
52 Tetrachlorometan (czterochlorek wêgla) 2
53 Trichloroaldehyd octowy

(wodzian chloralu)
10

54 Trichlorometan (chloroform) 30
55 2,4,6-trichlorofenol 200
56
56a

SUMA THM
SUMA THM

150
100 (5)

E. Radionuklidy
57 Ca³kowita dopuszczalna dawka (mSv/r) 0,10
58 Tryt (Bq/l) 100

cd. za³. 3
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Za³. 5
Wykaz substancji szczególnie szkodliwych, powoduj¹cych zanieczyszczenia wód,
które nale¿y ograniczaæ:

l substancje nale¿¹ce do rodzin i grup substancji ujêtych w Za³¹czniku nr 4 do
niniejszego opracowania, nie ujête w tabeli I Za³¹cznika nr 3 do Rozporz¹dzenia
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wpro-
wadzaniu �cieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla
�rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),

l niektóre substancje lub kategorie substancji nale¿¹ce do rodzin i grup substancji
wymienionych ni¿ej, które maj¹ szkodliwy wp³yw na �rodowisko wodne na okre-
�lonym obszarze:
� nastêpuj¹ce niemetale i metale oraz ich zwi¹zki: cynk, mied�, nikiel, chrom,

o³ów selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bór, uran, wa-
nad, kobalt, tal, tellur, srebro,

� biocydy i ich pochodne nieujête w Za³. 4,
� substancje, które maj¹ szkodliwy wp³yw na smak lub zapach pochodz¹cych

ze �rodowiska wodnego produktów przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi,
oraz zwi¹zki, które mog¹ spowodowaæ powstanie takich substancji w wo-
dzie, co spowodowa³oby, ¿e wody te nie nadawa³yby siê do spo¿ycia przez
ludzi,

Za³. 4
Wykaz substancji szczególnie szkodliwych, powoduj¹cych zanieczyszczenie wód,
które nale¿y eliminowaæ:

l zwi¹zki fluoroorganiczne lub substancje, które mog¹ tworzyæ takie zwi¹zki
w �rodowisku wodnym;

l zwi¹zki fosforoorganiczne;
l zwi¹zki cynoorganiczne;
l substancje, które maj¹ w³a�ciwo�ci rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne

w �rodowisku wodnym;
l rtêæ i jej zwi¹zki;
l kadm i jego zwi¹zki;
l trwa³e oleje mineralne i wêglowodory;
l trwa³e syntetyczne substancje, które mog¹ p³ywaæ, pozostawaæ w zawiesze-

niu lub ton¹æ i które mog¹ kolidowaæ z jakimikolwiek sposobami wykorzy-
stania wód powierzchniowych;

l cyjanki.

Wykaz nie zawiera substancji, które charakteryzuj¹ siê niewielk¹ toksyczno�ci¹, trwa-
³o�ci¹ i bioakumulacj¹, i z tego powodu s¹ biologicznie nieszkodliwe lub s¹ szybko
przekszta³cane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe.

Trwa³e oleje mineralne i wêglowodory ropopochodne s¹ substancjami ciek³ymi, po-
chodz¹cymi z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej wêgla, a tak¿e sama ropa nafto-
wa charakteryzuj¹ siê trudn¹ rozpuszczalno�ci¹ w wodzie, nisk¹ i bardzo nisk¹ prê¿-
no�ci¹ par, co powoduje, ¿e pozostaj¹ przez d³ugi okres w �rodowisku wodnym przy
praktycznym braku emisji ich sk³adników do atmosfery.
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� toksyczne lub trwa³e zwi¹zki organiczne krzemu oraz substancje, które mog¹
spowodowaæ powstanie takich zwi¹zków w wodzie, z wyj¹tkiem tych, które
s¹ biologicznie nieszkodliwe lub s¹ szybko przekszta³cane w wodzie w sub-
stancje nieszkodliwe,

� nieorganiczne zwi¹zki fosforu i fosfor niezwi¹zany,
� nietrwa³e oleje mineralne i wêglowodory ropopochodne,
� fluorki,
� substancje, które ujemnie wp³ywaj¹ na bilans tlenu w wodzie, szczególnie

amoniak i azotyny.

Nietrwa³e oleje mineralne i wêglowodory ropopochodne s¹ substancjami gazowymi
lub ciek³ymi o niskich temperaturach wrzenia. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ prê¿no�ci¹
par i trudno emulguj¹ siê w wodzie. W normalnych warunkach ³atwo odparowuj¹,
przemieszczaj¹c siê tym samym ze �rodowiska wodnego do powietrza atmosferyczne-
go. Dotyczy tylko wód powierzchniowych.
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