
Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

1)

z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 964)
 

tj. z dnia 28 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757)
 

(zm. )
 

Na  podstawie  art.  11  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1 Rozporządzenie określa:

1)  sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych;

2)  warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników

zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych;

3)  sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.

§ 2 Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia:

1)  ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w

przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

2)  równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia

oczyszczalni ścieków;

3)  ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.

§  3  W  sytuacji  powiadomienia  przez  dostawcę  ścieków  przemysłowych  o  awarii,  powodującej  zrzut

niebezpiecznych  substancji  do  urządzeń  kanalizacyjnych,  stosuje  się  przepisy  o  ochronie  środowiska.

§ 4 Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe powinno odbywać się zgodnie z

najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na

środowisko.

§ 5 Dostawca ścieków przemysłowych udostępnia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędne

dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w

zakładzie, w celu określenia ilości  i  czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich

zanieczyszczenia.

§ 6 Dostawca ścieków przemysłowych eksploatując własną sieć i urządzenia podczyszczające, jest obowiązany

postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.

§ 7 Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników

zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu.

§ 8 Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:

1)  nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu

konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla

spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;

2)  spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy

takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego;

3)  temperatura tych ścieków nie przekracza 35°C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z

wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10;

4)  są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

§ 9 

1. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane z

określonych rodzajów produkcji do urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych

substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w

załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia powinny

być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez

dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.

3. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska

wodnego, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być

wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu

reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.

§ 10 

1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, zawierające substancje zanieczyszczające

wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w

ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym załączniku.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia powinny

być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez

dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych. W

przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.

3. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku

nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków

przemysłowych nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.

§ 11 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do

urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek.
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2. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze

przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.

§ 12 

1. Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość strumienia objętości

ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, uwzględniając warunki pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, o których mowa w ust. 1,

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:

1)  bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków;

2)  faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego

stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych;

3)  uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej dostępnej

techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach

przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji.

§  13  Jeżeli  ilość  wprowadzanych  ścieków przemysłowych  stanowi  więcej  niż  10% ogólnej  ilości  ścieków

komunalnych  odprowadzanych  do  oczyszczalni  lub  gdy  jest  to  niezbędne  dla  spełnienia  warunków przy

stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może

ustalić  niższe  dopuszczalne  wartości  wskaźników  zanieczyszczeń  niż  określone  w  załączniku  nr  2  do

rozporządzenia.

§  14  Jeżeli  ilość  wprowadzanych  ścieków  przemysłowych  stanowi  mniej  niż  10% ogólnej  ilości  ścieków

komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni,  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić

wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

po spełnieniu warunków, o których mowa w § 8.

§  15  W  przypadku  braku  oczyszczalni  ścieków  w  zbiorczym  systemie  kanalizacyjnym  przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

§ 16 W badaniach próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się

metodyki referencyjne analizy, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego.

§ 17 Osady z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny stanowić zagrożenia

dla środowiska oraz powinny nadawać się do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.

§ 18 Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego w ściekach pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania

odpadów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla

środowiska wodnego.

§ 19 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.
2)

 

Załącznik 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 

(patrz oryginał)

 

Załącznik 2. Dopuszczalne wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 

(patrz oryginał)

 

 

 

1)   Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17

listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. poz. 1907 i 2094) 
2)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
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sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń

kanalizacyjnych (Dz.U. poz. 1108 oraz z 2003 r. poz. 1585), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 729)

utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia


