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Wykaz użytych skrótów 

AKPOŚK – Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 

BZT5 – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

DALY – lata życia skorygowane niesprawnością (ang. disability adjusted life-years) 

DISS – wskaźnik identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej (ang. Drought Identification 
Satelite System) 

Dz. U. – Dziennik Ustaw 

EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety 
Authority) 

EPHC – Rada Ochrony Środowiska i Dziedzictwa (ang. Environment Protection and 
Heritage Council) 

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 

jtk – jednostka tworząca kolonię (ang. cfu – colony-forming unit) 

KBW – Klimatyczny Bilans Wodny  

NHMRC – Krajowa Rada Zdrowia i Badań Medycznych (ang. National Health and 
Medical Research Council) 

NPL – najbardziej prawdopodobna liczba drobnoustrojów 

NRMMC – Australijska Rada Ministerialna ds. Zarządzania Zasobami Naturalnymi (ang. 
Natural Resource Management Ministerial Council (Australia)) 

NTU – efelometryczna jednostka mętności (ang. Nephelometric Turbidity Unit) 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OWO – ogólny węgiel organiczny 

OZT – ogólne zapotrzebowanie tlenu  

PPSS – Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 

RLM – równoważna liczba mieszkańców 

RO – odwrócona osmoza 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SCHEER – Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds. Zagrożeń dla Zdrowia, 
Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (ang. Scientific Committee on Health, 
Environmental and Emerging Risk) 

SMSR – System Monitoringu Suszy Rolniczej  

TSS – całkowita zawartość substancji zawieszonej (ang. total suspended solids) 

UE – Unia Europejska 
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US EPA – Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych 

WCB – Wspólnotowe Centrum Badawcze (ang. JRC, Joint Research Centre) 

WE – Wspólnota Europejska 

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) 
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1 Wstęp 

Komisja Europejska opublikowała 28 maja 2018 roku projekt rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego 

wykorzystania wody wraz z załącznikami (COM(2018) 337 final).  

Obecnie wzrasta problem niedoboru zasobów wodnych w krajach Unii Europejskiej, 

który w przyszłości może skutkować niewystarczającą ilością i jakością dostępnej wody 

dla mieszkańców. Komisja Europejska, w omawianym projekcie rozporządzenia, zwraca 

uwagę na nadmierny pobór wody głównie na potrzeby nawadniania w rolnictwie oraz 

użytku przemysłowego i rozwoju obszarów miejskich. Stanowi to zagrożenie dla 

środowiska i gospodarki.  

Głównym celem rozporządzenia jest rozwiązanie problemu deficytu wody w krajach Unii 

Europejskiej i aby to osiągnąć, zaproponowano wykorzystanie odzyskanej wody do 

nawadniania w rolnictwie. Ponowne wykorzystywanie wody jest działaniem związanym 

z prowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest zasadna w dostosowaniu 

się do zmian klimatycznych. Rozporządzenie jednocześnie narzuca minimalne wymogi 

jakie powinna spełniać odzyskana woda, tak aby nie zagrażała życiu i zdrowiu ludzi 

i zwierząt, a także nie wpływała niekorzystnie na środowisko.  

Wykorzystywanie oczyszczonych ścieków komunalnych stanowi alternatywne źródło 

zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania lub na potrzeby przemysłu. Zgodnie 

z projektowanym rozporządzeniem przyjmuje się, że gospodarka wodna, umożliwiająca 

użytkowanie odpowiednio oczyszczonych ścieków, ma mniejszy wpływ na środowisko, 

niż zabiegi takie jak przerzuty wody lub odsalanie. W krajach członkowskich stosowana 

jest odzyskana woda jednak w niewielkim zakresie, głównie ze względu na wysoki 

poziom inwestycji konieczny do unowocześnienia oczyszczalni ścieków komunalnych 

i brak zachęt finansowych.  

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem normy zdrowotne, w odniesieniu do higieny 

żywności dotyczące produktów rolnych nawadnianych oczyszczonymi ściekami 

komunalnymi, mogą zostać osiągnięte jedynie w przypadku, gdy wymagania dotyczące 

jakości odzyskanej wody przeznaczonej na ten cel nie będą różniły się w istotnym 

zakresie w poszczególnych państwach członkowskich.  

W niniejszym opracowaniu omówiono dostępność zasobów wodnych i wykorzystanie 

gospodarcze wód w Polsce, porównano Polskę w tym zakresie z innymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej, a także przedstawiono prognozę w zakresie 

zapotrzebowania Polski na odzyskaną wodę do nawodnień w rolnictwie. Ponadto 

opracowanie obejmuje analizę krajowych oraz unijnych regulacji i wytycznych 

odnoszących się do bezpiecznego wykorzystania wód, porównanie standardów 

jakościowych oraz omówienie przepisów projektowanego rozporządzenia.  

Opracowanie to służy ocenie projektu rozporządzenia dotyczącego ponownego 

wykorzystania wody, pod kątem regulacji prawnych i wytycznych oraz oszacowania 

zapotrzebowania w Polsce na wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych.  
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2 Dostępne zasoby wodne 

Woda stanowi jeden z najważniejszych zasobów na Ziemi, który jest niezbędny dla 

wszystkich form życia. Dostępność wody o odpowiedniej jakości i ilości jest istotna dla 

zdrowia ludności i sektorów gospodarki. To sprawia, że woda jest czynnikiem 

decydującym o poziomie życia społeczeństwa 1 , 2 . Wody słodkie stanowią 2,5% 

wszystkich zasobów wodnych na Ziemi. Z tej objętości 68,7% stanowi woda 

w lodowcach i śniegach, a pozostałe 30% to wody gruntowe do głębokości 100 m. Około 

0,3% słodkiej wody to wody powierzchniowe3. 

Zasoby wodne stanowi całokształt wody znajdującej się w rzekach, jeziorach, 

sztucznych zbiornikach oraz pod ziemią. Natomiast dostępne zasoby wodne są to wody 

niezanieczyszczone lub zanieczyszczone w małym stopniu, które zdatne są do celów 

komunalnych, rolniczych lub przemysłowych, przy czym są to zasoby nieograniczone 

warunkami ekologicznymi – takimi jak pobór wód gruntowych, który nie powoduje zmian 

warunków hydrogeologicznych zagrażających roślinności4. 

Człowiek wykorzystuje głównie łatwo dostępne zasoby wód: wody powierzchniowe oraz 

podziemne. Źródła te nie są niewyczerpywalne i ich zasobność zależy od wielu 

czynników. Istotnym aspektem jest również nierównomierne rozmieszczenie i duża 

zmienność w czasie zasobów wodnych na świecie. Dodatkowo niewłaściwa gospodarka 

wodna prowadzona przez człowieka, powoduje w wielu krajach problem z dostępnością 

odpowiedniej jakości i ilości wody dla mieszkańców.  

2.1 Dostępność zasobów wodnych w Polsce 

Polska, ze względu na specyficzne warunki klimatyczne i hydrograficzne, zaliczana jest 

do krajów ubogich w zasoby wodne. Charakterystyczny klimat w Polsce jest wynikiem 

ścierania się klimatu oceanicznego i kontynentalnego – powoduje to dużą zmienność 

sezonową i nieprzewidywalność opadów. Natomiast obfitość opadów maleje w kierunku 

od oceanu w głąb kontynentu. Opady wpływają bezpośrednio na wielkość zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych. Czynnikiem negatywnie wpływającym na ilość wody 

są, pojawiające się w ostatnich latach, bezśnieżne zimy. Brak śniegu, który magazynuje 

wodę, to brak zasilania wód powierzchniowych i podziemnych4.  

Przeciętne zasoby wód w Polsce wynoszą około 60 mld m3, przy czym w porach 

suchych mogą osiągnąć wartość poniżej 40 mld m3. Zbiorniki retencyjne w Polsce 

posiadają małą pojemność. Mogą one zatrzymać tylko 6% rocznego odpływu wód 

w kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub 

deficytami wody. Efektem tego są trudności w zaopatrzeniu w wodę niektórych obszarów 

kraju, jak na przykład deficyt wody obserwowany jest m.in. na południu kraju ze względu 

na wodochłonny przemysł i rozwój procesów demograficznych oraz charakterystyczne 

warunki geograficzne i hydrograficzne1.  

Wielkość dostępności wody określa się jako stosunek wielkości średniego wieloletniego 

odpływu rzekami do określonego odbiornika oraz liczby ludności danego obszaru. 

 

1 Ochrona środowiska 2018, GUS 
2 Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z., Pociask-Karteczka J., Skrzypczyk L., 2014, Zasoby wodne 

a ich wykorzystanie, Nauka 1/2014, 77-98 
3 Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych: http://www.pfozw.org.pl/zrodlo-wiedzy/w-budowie-3/ 
4 Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018, Warszawa, 2018 
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Zakładając średni wieloletni odpływ wód powierzchniowych z terytorium Polski do morza 

62 km3 i ludność Polski 38,3 mln – otrzymuje się współczynnik dostępności wody: 

około 1600 m3 na mieszkańca rocznie. Co więcej w okresie 1946-2016 obserwuje się 

wyraźny trend zmniejszania zasobów wodnych przypadających na mieszkańca4. Jak 

wynika z poniższego zestawienia opadu i odpływu w latach 2012-2018 odpływ był 

przeważnie niższy niż przyjęty średni odpływ wieloletni. Natomiast rok 2013 był 

najbardziej zasobny w wodę względem przyjętego okresu. Warto również zaznaczyć iż 

w roku 2016 opady były jednymi z największych w stosunku do przyjętego okresu, 

jednak odpływ był prawie najniższy w całym zestawieniu. 

 

Tab. 2.1 Zasoby wodne w Polsce w latach 2015-2018 roku5 

Rok 

Opady Odpływy 

mm km3 km3 na 1 km2 w 
dam3 

na 1 
mieszkańca 

w dam3 

1991-2000 621,6 196,5 61,9 198 - 

2012 626,8 196,0 49,7 159 1,3 

2013 675,9 211,3 67,0 214 1,7 

2014 644,3 201,5 52,2 167 1,4 

2015 501,2 156,7 40,8 131 1,1 

2016 701,2 219,3 41,4 132 1,1 

2017 789,2 246,8 61,0 195 1,6 

20186 564,4 176,5 53,3 170 1,4 

2012-2018 643,3 201,2 52,2 167 1,4 

 

Zasoby wód podziemnych dzieli się na dyspozycyjne, perspektywiczne oraz 

eksploatacyjne. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych to całość wód podziemnych 

zbiornika (lub jego części), które nadają się i są możliwe do wykorzystania 

gospodarczego, jednak przy zachowaniu ograniczeń wynikających z ochrony 

środowiska7. Ponadto zasoby te są udokumentowane hydrogeologicznie i zatwierdzone 

przez Ministra Środowiska. Natomiast zasoby perspektywiczne wód podziemnych 

stanowią ilość wody ustaloną szacunkowo, która możliwa jest do zagospodarowania 

przy zachowaniu określonego stanu środowiska8.  

Dyspozycyjne zasoby wód podziemnych ustalane są w ilościach średnich wieloletnich 

zgodnie z przebiegiem ich odnawialności, właściwym dla warunków hydrogeologicznych 

panujących w jednostkowych bilansach 9 . Są one określane metodą modelowania 

matematycznego. Zasoby zwykłych wód podziemnych, czyli wody podziemne 

pomniejszone o wody lecznicze, termalne i solankowe, dla całego kraju wynoszą około 

34 mln m3 na dobę (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.), przy czym zasoby dyspozycyjne 

 

5 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2018 
6 Mały rocznik statystyczny Polski 2019, GUS 
7 https://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17202 (dostęp 

01.10.2019r.) 
8 Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Rodzoch A., Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów 
wodnogospodarczych. Poradnik metodyczny, Warszawa, 2013 
9 Wytypowane do przeprowadzania bilansu wodnogospodarczego zlewnie rzek, będących w związku 

hydraulicznym z wodami podziemnymi i obejmujących strefy zasilania ujęć wód podziemnych. 
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wód podziemnych zostały określone na 29 mln m3 na dobę, a zasoby perspektywiczne 

na 5 mln m3 na dobę4,10. 

 

Tab. 2.2 Zasoby dyspozycyjne i perspektywiczne wód podziemnych 

(stan na 31.12.2018 r.)11 

Obszar 
bilansowy 

Zaso. dysp. Zaso. persp. Obszar 
bilansowy 

Zaso. dysp. Zaso. persp. 

m3/d m3/d m3/d m3/d 

G-1 64 694 - S-I 11 900 - 

G-2 34 525 - S-II 21 942 - 

G-3 305 169 - S-III 31 140 - 

G-4 73 833 - S-IV 34 000 - 

G-5 70 619 - S-V 126 169 - 

G-6 543 120 - S-VI 280 200 - 

G-7 30 950 - S-VII 105 400 - 

G-9 133 494 - S-VIII 140 999 - 

G-10 170 890 - S-IX 138 503 - 

G-11 40 052 - S-X 269 280 - 

G-12 204 800 - S-XI 136 902 - 

G-14 293 431 - S-XII 499 921 - 

G-15 374 100 - S-XIII 368 510 - 

G-16 115 940 - S-XV 542 975 - 

G-17 232 800 - W-I 297 120 - 

G-18 211 326 13 830 W-II 411 193 - 

G-19 242 004 - W-III(GL) 170 422 - 

G-20 197 779 - W-III(WR) 305 061 - 

G-21 212 527 - W-IV 340 997 - 

GL-I 655 - W-V 182 866 266 

GL-II 321 879 7 912 W-VI 226 174 732 574 

GL-III 640 000 - W-VII 63 094 187 000 

GL-IV 392 062 - W-VIII 322 693 - 

GL-V 126 900 - W-IX 466 606 11 016 

K01 163 669 - W-X 89 347 - 

K02 22 302 - W-XI(WR) 766 408 - 

K03 278 735 248 981 W-XII 1 814 20 119 

K04 422 281 - W-XII(GL) 151 368 - 

K05 566 615 185 268 W-XIII - 86 

K06 105 979 386 000 Z-01 137 939 - 

K07(K) 99 351 19 662 Z-02 213 271 - 

K07(R) 94 919 72 338 Z-03 296 189 - 

K08 882 775 437 950 Z-04 279 650 - 

K09 - 27 000 Z-05 1482 200 - 

K10(K) 40 450 - Z-06 167 040 - 

K10(R) 66 513 - Z-07 1 110 721 - 

P-I 337 980 - Z-08a 204 000 - 

P-II 192 870 - Z-08b 261 410 - 

P-III 201 030 - Z-09 220 446 - 

P-IV 342 720 - Z-10 112 196 647 001 

P-V 126 840 - Z-11 - 643 002 

P-VI 250 550 - Z-12(BI) 449 146 417 987 

P-VII 592 943 567 Z-12(WA) 187 806 - 

 

10 https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8886-zadania-psh-zasoby-wod-podziemnych.html (dostęp 

16.09.2019 r.) 
11 Opracowanie własne na podstawie: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
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Obszar 
bilansowy 

Zaso. dysp. Zaso. persp. Obszar 
bilansowy 

Zaso. dysp. Zaso. persp. 

m3/d m3/d m3/d m3/d 

P-VIII 617 952 - Z-13 375 713 323 000 

P-IX 130 530 - Z-14 810 630 - 

P-X 536 928 - Z-15 852 438 - 

P-XI 132 528 - Z-16 259 600 - 

P-XII 13 608 133 369 Z-17 203 645 - 

P-XIII 404 448 - Z-18 603 610 - 

P-XIV 205 560 95 313 Z-19 32 128 59 730 

P-XV 50 592 289 158 Z-20 449 511 - 

P-XVI 794 280 - Z-21 144 784 - 

P-XVII 412 592 - Z-22 12 737 - 

P-XVIII 326 318 - Z-23 214 419 57 137 

   Z-24 14 952 - 
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Rys. 1 Podział Polski na obszary bilansowe12 

 

12 Opracowanie własne na podstawie: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 



 

12 

 

Rys. 2 Zasoby perspektywiczne wód podziemnych w Polsce (2018 r.) Rys. 3 Zasoby dyspozycyjne dla obszarów bilansowych* 

*Dane przedstawiono jedynie dla tych obszarów bilansowych, dla których 

zasoby dyspozycyjne zostały w pełni udokumentowane i zatwierdzone. 
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Na Rys. 2 przedstawiono wyłącznie zasoby perspektywiczne – to znaczy wszystkie 

z Tab. 2.2 z kolumny Zasoby perspektywiczne. Do dalszych analiz jednak wykorzystano 

dane przedstawione na Rys. 3 – są to zasoby dyspozycyjne, które zostały w pełni 

udokumentowane. 

Z przedstawionych map (Rys. 2, Rys. 3) jednoznacznie wynika, iż najzasobniejszym 

w dyspozycyjne wody podziemne jest rejon południowo-wschodni. Jednostki bilansowe 

Z-05 oraz Z-07 zlokalizowane w regionie wodnym Środkowej Wisły mają zasoby 

dyspozycyjne powyżej 1 mln m3/24h. Stosunkowo duże zasoby wód podziemnych 

udokumentowano również w regionie wodnym Środkowej Odry. 

Natomiast zasoby eksploatacyjne, ustalane w dokumentacjach hydrogeologicznych, 

przez organy administracji - są to wody podziemne, które są możliwe do pobrania 

w danych warunkach hydrogeologicznych i techniczno-ekonomicznych oraz 

z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę i ochrony środowiska 13 . Poniżej 

przedstawiono zasoby eksploatacyjne Polski w latach 2012-2018.  

 

Tab. 2.3 Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w Polsce14 

Rok 

Zasoby 
eksploatacyjne  

Czwartorzędowe Trzeciorzędowe Kredowe Starsze 

hm3 

2012 17 436,0 11 521,8 1 821,5 2 393,3 1 699,5 

2013 17 502,9 11 564,3 1 829,9 2 405,9 1 702,8 

2014 17 598,7 11 620,0 1 842,8 2 425,5 1 710,4 

2015 17 697,0 11 678,0 1 857,0 2 438,0 1 724,0 

2016 17 884,8 11 789,7 1 885,8 2 466,3 1 742,9 

2017 18 021,0 11 864,0 1 910,0 2 494,0 1 753,0 

201815 18 133,0 11 936,0 1 925,0 2 511,0 1 761,0 

2012-2018 17 753,3 11 710,5 1 867,4 2 447,7 1 727,7 

 

Państwowa Służba Hydrologiczna wydziela na terenie Polskie jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) – łącznie 172, obejmujące zgodnie z definicją z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych 

o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu 

ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego 

stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Natomiast przez znaczący 

przepływ wód podziemnych rozumie się taki przepływ, którego nieosiągnięcie na granicy 

JCWPd z wodami powierzchniowymi lub z ekosystemami lądowymi, powodowałoby 

znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych albo 

znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu 

lądowego. Pobór wód podziemnych znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę do 

spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad 10 m3/d albo pobór zaopatrujący 

co najmniej 50 osób 16 . Tabela zawierająca zestawienie zasobów wód podziemnych 

dostępnych do zagospodarowania we wszystkich JCWPd dołączona jest jako 

Załącznik 1. 

 

13 https://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17202 (dostęp 

01.10.2019 r.) 
14 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2018, 2015 i 2013 
15 Mały rocznik statystyczny Polski 2019, GUS 
16 https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html (dostęp 09.10.2019 r.) 

https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html
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Na Rys. 4 przedstawiono zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania 

z podziałem na JCWPd (dane dotyczą 2011 roku). Z mapy wynika, iż największe zasoby 

wód podziemnych z podziałem na JCWPd są w północno-wschodniej części kraju. 

JCWPd o nr 20 to jedyny obszar gdzie odnotowano powyżej 1 mln m3/d dostępnych do 

zagospodarowania wód podziemnych.  

Zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przedstawionych na  

Rys. 4 nie można porównać z zasobami dyspozycyjnymi przedstawionymi na Rys. 3, 

ponieważ informacje te odnoszą się do innych lat (jedne dane pochodzą z 2011 roku, 

a drugie z 2018 roku) oraz odmiennych powierzchni, dla których zostały podane dane 

w m3/dobę (JCWPd nie są równe jednostkom bilansowym). 
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Rys. 4 Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania z podziałem na 

jednolite części wód podziemnych (2011 r.)17 

  

 

17 Na podstawie kart informacyjnych JCWPd nr 1-172 
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2.2 Zasoby wodne w Polsce na tle innych krajów UE 

Polskie zasoby wodne, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, są stosunkowo 

niewielkie. Współczynnik dostępności wody, który (jak przytoczono wcześniej) dla Polski 

osiąga poziom około 1 600 m3 na mieszkańca rocznie, tymczasem średni 

współczynnik dla Europy to 4 500 m3 na mieszkańca rocznie. Stawia to Polskę pod 

tym względem na jednym z ostatnich miejsc w Europie18. W krajach Unii Europejskiej 

zasoby wody na mieszkańca są bardzo zróżnicowane. Analizując średnie z wielolecia 

2013-2017, największe zasoby wody posiada Chorwacja - 25 185 m3 na mieszkańca 

rocznie, kolejne państwa to Finlandia (19 917 m3) i Łotwa (17 918 m3). Najniższe 

wskaźniki odnotowano na Cyprze - 661 m3 i Malcie - 117 m3 na mieszkańca rocznie19. 

Według ONZ współczynnik dostępności wody poniżej 1 700 m3 na mieszkańca powoduje 

stres wodny, tj. przekroczenie poziomu bezpieczeństwa wodnego. W krajach Unii 

Europejskiej na taki niedobór wód narażone są Belgia, Polska, Czechy, Cypr i Malta. 

Natomiast wartość poniżej 3 000 m3 na mieszkańca stanowi o niepokojącym stanie 

zasobów wód. Taki stan obserwuje się u blisko połowy krajów członkowskich20.  

Największe całkowicie odnawialne zasoby wodne (w wartościach bezwzględnych) 

w latach 2013-2017 posiadają Francja - 211 mld m3/rok, Włochy - 191,3 mld m3/rok, 

Szwecja - 174 mld m3/rok, Niemcy - 154 mld m3/rok oraz Wielka Brytania - 

147 mld m3/rok. Natomiast najmniejsze zasoby wodne, podobnie jak w przypadku 

współczynnika dostępności wody, posiadają Malta - 0,05 mld m3/rok i Cypr - 

0,78 mld m3/rok. Polska (60,5 mld m3/rok) znajduje się w połowie tego zestawienia. 

Średnia dla Unii Europejskiej wynosi około 70,5 mld m3/rok.  

 

18 Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018, Warszawa, 2018 
19 Na podstawie danych AQUASTAT 
20 Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny, GUS, 2019 



 

17 

 

Rys. 5 Współczynnik dostępności wody w krajach Unii Europejskiej dla wielolecia  

2013-201721 

Rys. 6 Zasoby wód w krajach Unii Europejskiej dla wielolecia 2013-201721 

 

21 Na podstawie: Danych AQUASTAT 
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3 Wykorzystanie gospodarcze wód 

W Polsce ogólny pobór wód wyniósł około 9,9 km3 w roku 201822. W latach 2012–

2018 można zauważyć tendencję spadkową poboru wody. Najwięcej wody (około 70%) 

pobiera się na cele przemysłowe. Na cele komunalne przeznacza się 20% pobranych 

wód, a tylko 10% wód pobiera się na cele rolnicze i leśne, w tym do napełniania 

i uzupełnień stawów rybnych. Woda powierzchniowa stanowi główne źródło poboru 

dla przemysłu (około 95%) oraz dla rolnictwa i leśnictwa (prawie 100%). Obserwuje się 

również rosnący trend poboru wód podziemnych, przy jednoczesnym utrzymaniu stałego 

poziomu poboru wód powierzchniowych dla nawodnień w rolnictwie i leśnictwie. 

Odnośnie wód pobranych do celów komunalnych głównym źródłem wody jest woda 

podziemna, której ilość wzrasta każdego roku.  

 

Tab. 3.1 Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2012-201823 

Pobór 
wody 

Ogółem 

Na cele: 

Przemysł 
Rolnictwo i 
leśnictwo** 

Eksploatacja sieci 
wodociągowej 

pow. podz. odwad.* pow. podz. pow. podz. 

hm3 

2012 10 830,3 7 439,1 200,3 57,7 1 102,4 0,0 601,4 1 429,5 

2013 10 577,0 7 243,5 200,3 61,5 1 080,0 0,4 575,4 1 415,9 

2014 10 689,8 7 382,8 203,4 59,0 1 056,6 0,0 572,2 1 415,9 

2015 10 502,6 7 200,9 207,3 55,2 990,1 1,7*** 579,2 1 468,3 

2016 10 581,4 7 228,8 211,3 52,8 1 039,9 2,7*** 572,2 1 473,9 

2017 10 080,6 6 770,1 214,2 50,7 1 015,5 2,0*** 568,1 1 460,0 

201822 9 886,0 6 801,0 956,0 1 443,9 
* wody z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych (użyte do produkcji) 
** wartości uwzględniają wody pobrane do nawodnień użytków rolnych i leśnych oraz do napełniania 

i uzupełniania stawów rybnych 
*** do nawodnień 

 

Średnio w przedziale czasowym 2012-2017 pobór wód ogółem wyniósł 10 543,6 hm3, 

z czego około 85% stanowiły wody powierzchniowe, a 15% wody podziemne. 

Dodatkowo na cele przemysłowe wykorzystano również wody pochodzące 

z odwadniania zakładów górniczych i obiektów budowlanych (średnio około 56,2 hm3). 

Pobór wód podziemnych łącznie na cele gospodarki narodowej i ludności z zasobów 

eksploatacyjnych wód podziemnych stanowi średnio około 9,3%.  

 

Tab. 3.2 Ilość pobranej wody względem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych23 

Rok 

Pobór wody Zasoby eksploatacyjne  
wód podziemnych % Wody powierzchniowe Wody podziemne 

hm3 

2012 9 142,9 1 629,8 17 436,0 9,35% 

2013 8 898,9 1 616,6 17 502,9 9,24% 

2014 9 011,6 1 619,3 17 598,7 9,20% 

 

22 Mały rocznik statystyczny Polski 2019, GUS 
23 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 



 

19 

Rok 

Pobór wody Zasoby eksploatacyjne  
wód podziemnych % Wody powierzchniowe Wody podziemne 

hm3 

2015 8 770,2 1 677,3 17 697,0 9,48% 

2016 8 840,9 1 687,9 17 884,8 9,44% 

2017 8 353,7 1 676,2 18 021,0 9,30% 

 

W Polsce w okresie 2012-2018 wykorzystano w sumie 69 987,6 hm3 wód na potrzeby 

gospodarki narodowej i ludności, co stanowi średnio 9 998,2 hm3 zużytej wody na rok. 

W skali kraju największe zużycie wody obejmuje przemysł – 73,9%, natomiast 

eksploatacja sieci wodociągowej to 15,8%, a zużycie na cele rolnicze i leśnictwo 

to 10,3% (średnia dla wielolecia 2012-2018: 1 035,4 hm3). Przeciętny Polak średnio 

rocznie zużywa około 260 m3 wody. 

 

Tab. 3.3 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach  

2012-201824 

Zużycie 
wody 

Ogółem 

Na cele: 

Na 
mieszkańca Przemysł 

Rolnictwo 
i 

leśnictwo* 

Eksploatacja sieci 
wodociągowej 

gosp. dom. pozostała 

hm3 m3 

2012 10 349,5 7 708,0 1 102,4 1 200,5 338,6 269 

2013 10 106,0 7 503,8 1 080,4 1 191,1 330,6 263 

2014 10 243,7 7 650,1 1 056,6 1 196,0 341,0 266 

2015 10 058,7 7 471,7 991,8 1 236,5 358,7 262 

2016 10 138,8 7 499,2 1 042,7 1 238,1 358,8 264 

2017 9 656,3 7 054,2 1 017,6 1 223,6 361,1 251 

2018 9 434,6 6 812,3 956,4 1 280,8 385,1 246 

*wartości uwzględniają wody pobrane do nawodnień użytków rolnych i leśnych oraz do napełniania 

i uzupełniania stawów rybnych 

 

Analizując okres 2012-2018 stwierdzić można, że zużycie wody w Polsce maleje. Jak 

przedstawiono w Tab. 3.3 oraz na wykresie Rys. 7, największe zużycie wody ogółem 

odnotowano w roku 2012, a najmniejsze w 2018 roku. Jednak należy zaznaczyć, 

że spadek zużycia wody dotyczył w największym stopniu wody zużywanej na cele 

przemysłowe (spadek o 896 hm3). W przypadku zużycia wody w celu eksploatacji sieci 

wodociągowej wykorzystanie wody z roku na rok wzrasta, zwłaszcza w gospodarstwach 

domowych. W roku 2018 zanotowano również najmniejsze zużycie wody na cele 

rolnicze i leśnicze w całym analizowanym okresie. Zaznaczyć należy, że woda 

wykorzystywana w gospodarce częściowo wraca do środowiska w postaci ścieków 

odprowadzanych do wód lub do ziemi w ilości około 8,9 km3 25.  

 

 

24 Dane GUS – Bank Danych Lokalnych 
25 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2018 
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Rys. 7 Zużycie wody w Polsce z podziałem na cele: przemysłowe, komunalne oraz 

rolnicze i leśnicze w latach 2012-2018 

3.1 Ilość wody zużywanej do nawodnień w Polsce 

Nawodnienia, inaczej irygacje, to zabiegi mające na celu dostarczenie wody do gleby, 

aby uzupełnić jej niedobór i poprawić zdolności produkcyjne. Źródłem wody, 

wykorzystywanej na ten cel, mogą być zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), rzeki 

i cieki wodne, studnie, kanały lub ścieki. W odniesieniu do sposobu rozprowadzania 

wody, rozróżnia się kilka rodzajów nawadniania. Jednymi z najpopularniejszych są:  

Podsiąkowe – polega na wykonaniu sieci rowów otwartych, w których piętrzy się wodę. 

Woda swobodnie przesiąka glebę i utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności.  

Deszczownie – urządzenia, które wytwarzają sztuczny deszcz. Zastępuje naturalny opad 

atmosferyczny26.  

Zalew - polega na zalaniu określonego terenu warstwą wody (ok 25-30 cm). Woda 

wsiąka w głąb gleby, a jej nadmiar zostaje odprowadzony siecią odwadniającą27.  

Nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę, 

stanowi zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym, szczególne korzystanie z wód, 

wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast zwykłe korzystanie 

z wód (mniejsze od 5 m3/dobę) nie jest rejestrowane. Wielkość takiego poboru jest 

trudna do oszacowania.  

Ogólna powierzchnia kraju to 31 267 967 ha, z czego 18 776 478 ha stanowią użytki 

rolne, a grunty leśne to 9 534 182 ha (stan na 01.01.2018 r.)28. Wynika z tego iż obszar 

Polski w 91% stanowią użytki rolne i grunty leśne (wraz z zadrzewieniami 

i zakrzewieniami). Do powierzchni użytków rolnych zalicza się (zgodnie z danymi GUS) 

grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami 

i pod rowami a także grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, natomiast 

 

26 http://www.rzgw.szczecin.pl/nawodnienia/index/id/276/print_site/1(dostęp 17.09.2019 r.) 
27http://www.weenawodnienia.pl/?page_id=133(dostęp 17.09.19 r.) 
28 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018, GUS, Warszawa 2018 
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do gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych zalicza się lasy i grunty 

zadrzewione i zakrzewione.  

Tab. 3.4 Powierzchnia nawadnianych gruntów i pobór wody do nawodnień w Polsce 

w latach 2012-201729,30 

Rok 

Powierzchnia 
nawadnianych 

gruntów 

Pobór wody do nawodnień w rolnictwie 

Ogółem Powierzchniowych Podziemnych 
Pobór 

ścieków 

ha hm3 

2012 66 814 81,7 80,1 0,0 1,6 

2013 69 538 79,6 78,5 0,4 0,7 

2014 66 097 82,1 79,7 1,1 1,3 

2015 70 012 85,9 83,2 1,7 1,0 

2016 73 202 89,8 85,8 2,7 1,3 

2017 69 196 82,1 78,7 2,0 1,4 

wielolecie 69 143 83,5 81,0 1,3 1,2 

 

Woda wykorzystywana w rolnictwie może zostać przeznaczona na nawadnianie 

w rolnictwie i leśnictwie, a także do napełniania i uzupełniania stawów rybnych - 

przeznacza się na to około 10 092 hm3 wody. Powierzchnia nawadnianych gruntów to 

średnio 69 143 ha co stanowi około 0,24% w całości użytków rolnych i gruntów 

leśnych. Zużywa się na ten cel 83,5 hm3 wody, a to jest zaledwie 7,96% z ogólnego 

zużycia wód na cele rolnicze. Pobór wody do nawodnień w rolnictwie stanowi 0,82% 

z ogółu pobranej wody na cele gospodarki narodowej i ludności.  

W Tab. 3.5 nawadniane użytki rolne i grunty leśne wraz z poborem wód przeznaczonych 

na ten cel z uwzględnieniem rolniczego wykorzystania ścieków do nawodnień 

(szczegółowy opis wymagań i warunków w zakresie wykorzystania ścieków do 

nawodnień opisano w rozdziale 5 opracowania). Dane opracowano na podstawie 

sprawozdań31, których obowiązek złożenia obejmuje jednostki prowadzące nawadnianie 

użytków rolnych i leśnych oraz napełnianie stawów rybnych (stawy rybne o powierzchni 

>10 ha i nawadniane użytki rolne o powierzchni >20 ha), składanych do GUSu do 

31 stycznia każdego roku. Obowiązek wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2019. 

W województwach: małopolskim, śląskim i świętokrzyskim nie stosuje się wody w celach 

nawadniania użytków rolnych i leśnych. Natomiast w województwie lubelskim, 

łódzkim, opolskim oraz podlaskim stosuje się ścieki w nawodnieniach gruntów.  

 

 

 

29 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018, GUS, Warszawa 2018 
30 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017, GUS, Warszawa 2017 
31 Wzór formularza dołączono w Załączniku 2 
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Tab. 3.5 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne wraz z ilością pobranej wody do nawodnień z uwzględnieniem poboru ścieków 

w województwach w Polsce w latach 2012-201732 

Województwo 

Nawadniane użytki rolne i grunty leśne Pobór wód do nawodnień Pobór ścieków 

ha dm3 dm3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dolnośląskie 337 305 273 530 453 308 293 292 288 459 399 348 ― ― ― ― ― ― 

Kujawsko-pomorskie 2043 2345 2693 2548 2902 2575 8461 8831 9289 9058 11615 11366 ― ― ― ― ― ― 

Lubelskie 4778 4853 4713 4816 5142 4929 4634 4795 4758 5366 6342 6279 32 21 38 26 35 45 

Lubuskie 1408 1278 1398 859 824 827 1428 1538 1744 1308 1279 1276 54 ― ― ― ― ― 

Łódzkie 320 344 347 392 339 262 1022 745 798 1834 809 633 316 285 243 260 208 264 

Małopolskie ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Mazowieckie 12291 12449 12489 12410 12639 12571 27703 25424 27775 30495 31286 28511 ― ― ― ― ― ― 

Opolskie 1878 2036 2086 2470 2217 2399 1231 1147 674 922 613 638 712 – 511 356 413 415 

Podkarpackie 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1772 1772 1772 1772 1772 1772 ― ― ― ― ― ― 

Podlaskie 9305 10495 8564 11755 13893 13564 1674 1154 1279 1410 1670 1030 ― ― 180 144 144 162 

Pomorskie 7259 7091 7094 7591 7551 7267 7179 7621 7583 7418 7121 6701 ― ― ― ― ― ― 

Śląskie ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Świętokrzyskie ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Warmińsko-mazurskie 2993 3064 2942 2572 3048 2608 8865 8888 8787 8651 8824 8651 ― ― ― ― ― ― 

Wielkopolskie 21066 21719 20671 21597 21748 20035 16428 16436 16276 16136 17354 14539 423 382 287 254 546 532 

Zachodniopomorskie 1906 2329 1597 1242 1216 621 1026 1009 1046 1168 786 387 35 35 ― ― ― ― 

 

 

32 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
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3.2 Ilość wody zużywanej do nawodnień w Polsce na tle innych krajów 

UE 

Kraje Unii Europejskiej zużywają łącznie 214,5 mld m3 wody na rok33 . Najwięcej wody 

zużywa się we Włoszech, Hiszpanii, we Francji oraz w Niemczech, natomiast najmniej 

w Luksemburgu, na Łowie, Malcie oraz Cyprze. Średnia zużycia wody dla krajów Unii 

Europejskiej to 7,7 mld m3 wody na rok. Polska pod tym względem znajduje się w pierwszej 

dziesiątce. Kraje takie jak Hiszpania i Włochy również zużywają najwięcej wody na cele 

rolnicze, jednak to Grecja oraz Portugalia są krajami które zużywają najwięcej wody na cele 

rolnicze względem całości zużywanej przez kraj wody. W Polsce, podobnie jak w większej 

części krajów członkowskich, najwięcej wody (względem całości pobieranej wody) 

przeznaczone jest na cele przemysłowe, w Estonii niemal cała pobierana woda 

przeznaczana jest na ten cel. Analizując ilość wody wykorzystanej na 1 ha największym 

zużyciem charakteryzuje się Holandia (2 147,1 m3/rok/ha), Malta (1 968,8 m3/rok/ha) oraz 

Belgia (1 966,9 m3/rok/ha). Natomiast największą ilość wody na 1 ha wykorzystuje na cele 

rolnicze Portugalia (950,8 m3/rok/ha), Malta (812,5 m3/rok/ha) oraz Grecja (640,9 m3/rok/ha). 

Polska wykorzystuje 33,7 m3/rok/ha wody na cele rolnicze, wartość ta jest znacznie poniżej 

średniej europejskiej (144,7 m3/rok/ha) 34. Poniżej przedstawiono zużycie wody w krajach UE 

na 1 ha.  

 

Rys. 8 Zużycie wody na 1 ha w krajach Unii Europejskiej z podziałem na pobory wody na 

cele przemysłowe, komunalne oraz rolnicze34 

 

 

33 Wartość przybliżona, wyliczona na podstawie danych AQUASTAT 
34 Na podstawie danych AQUASTAT 
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Polska jest razem z Danią, Węgrami, Czechami i Rumunią krajem o największym udziale 

użytków rolnych w stosunku do powierzchni kraju. Kraje takie jak Grecja, Włochy, Cypr, 

Malta oraz Portugalia są krajami gdzie ponad 20% gruntów rolnych jest nawadnianych, 

w pozostałej części krajów (w tym w Polsce) głównie jest to wartość poniżej 1%.  

Tab. 3.6 Tereny nawadniane w krajach Unii Europejskiej35,36 

Kraj członkowski UE 

Powierzchnia 
kraju1) Użytki rolne1) Grunty 

nawadniane2) 

Pobór wody do 
nawadniania3)

 

tys. ha mld m3/rok 

Austria 8 388,00 1 420,00 43,40 0,02 

Belgia 3 053,00 825,00 5,70 0,00 

Bułgaria 11 100,00 3 476,00 72,64 0,32 

Chorwacja 5 659,00 985,40 9,27 0,01 

Cypr 925,00 114,30 31,26 0,20 

Czechy 7 887,00 3 233,00 19,91 0,01 

Dania 4 292,00 2 424,00 254,10 0,10 

Estonia 4 523,00 627,30 0,33 0,00 

Finlandia 33 842,00 2 253,00 15,02 0,04 

Francja 54 909,00 19 286,00 1 512,00 2,59 

Grecja 13 196,00 3 676,00 1 280,00 7,87 

Hiszpania 50 594,00 17 539,00 3 093,00 20,01 

Holandia 4 154,00 1 047,00 202,30 0,02 

Irlandia 7 028,00 1 171,00 1,10 0,00 

Litwa 6 530,00 2 292,00 1,53 <0,01 

Luksemburg 259,00 64,13 0,03 0,00 

Łotwa 6 448,00 1 184,00 0,62 <0,01 

Malta 32,00 10,30 2,81 0,03 

Niemcy 35 717,00 12 034,00 234,60 0,18 

POLSKA 31 268,00 11 323,00 72,06 0,09 

Portugalia 9 221,00 1 856,00 421,50 3,77 

Rumunia 23 839,00 9 244,00 173,40 0,33 

Słowacja 4 904,00 1 412,00 39,09 0,01 

Słowenia 2 027,00 235,70 3,50 <0,01 

Szwecja 44 742,00 2 608,00 54,17 0,06 

Węgry 9 303,00 4 579,00 87,62 0,11 

Wielka Brytania 24 361,00 6 258,00 138,20 0,08 

Włochy 30 134,00 9 560,00 2 666,00 16,00 
1) dane z 2012 roku 
2) dane z przedziału czasowego 2000-2010 
3) dane z przedziału czasowego 1998-2016 

Pod względem ilości wody wykorzystywanej do nawodnień w odniesieniu do całości wody 

wykorzystywanej w rolnictwie takie kraje jak Grecja, Malta, Słowenia oraz Cypr przeznaczają 

100% wody na cele nawadniania. Luksemburg i Irlandia nie pobierają w ogóle wody na cele 

rolnicze, a Estonia i Belgia nie przeznaczają pobranej wody do nawodnień. Polska razem 

z Wielką Brytanią oraz Łotwą i Litwą – stanowią kraje gdzie udział wód do nawadniania 

względem wód wykorzystywanych na cele rolnicze jest najmniejszy i nie przekracza 

10%. Natomiast pozostałe kraje wykorzystują do nawodnień ponad 20% wód.  

 

35 Na podstawie danych AQUASTAT 
36 Zestawienie danych wraz z rokiem jakiego dotyczą dołączono jako Załącznik 3 
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Rys. 9 Ilość wody wykorzystywana do nawodnień w odniesieniu do ogółu wody 

wykorzystywanej w rolnictwie37 

 

Należy mieć na uwadze, że powyżej przedstawione dane dotyczące UE pochodzą z bazy 

danych AQUASTAT i nie wszystkie wartości pochodzą z tego samego przedziału 

czasowego. W opracowaniu uwzględniono kompletne wartości najbardziej aktualne dla 

każdego kraju. Stąd prezentowane analizy mają charakter poglądowy, a nie przedstawiają 

sytuacji aktualnej. W Załączniku 3 zestawiono wszystkie wykorzystane dane wraz z rokiem 

jakiego dotyczą.  

 

37 Na podstawie danych AQUASTAT 
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4 Prognoza w zakresie stopnia wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków 

4.1 Susza rolnicza i jej skutki 

Susza to zjawisko naturalne, wywołane przez długi okres bez opadów atmosferycznych 

przejawiający się okresowym obniżeniem poziomu wód powierzchniowych lub podziemnych, 

mogący skutkować ograniczeniami i w możliwości korzystania z wód, dostępu do usług 

wodnych lub możliwości prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej38. Wyróżnia się wiele typów 

suszy – susze atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną – jednak ze 

względu na analizowany ogólny problem ponownego wykorzystania wody w rolnictwie, 

skupiono się jedynie na jednym typie: suszy rolniczej. Susza rolnicza jest rozumiana jako 

deficyt wody w glebie, który powoduje niekorzystne oddziaływanie na wzrost, rozwój 

i plonowanie roślin39. Często jest konsekwencją długotrwałej suszy atmosferycznej.  

Długie okresy z wysokimi temperaturami, dużym parowaniem oraz brakiem lub niewielkimi 

opadami przekładają się na spadek wilgotności gleby i dostępności wody dla roślin, co 

skutkuje zmniejszeniem plonów. Przy utrzymywaniu się tych warunków przez bardzo 

długi czas może dojść do spadku przepływu w rzekach oraz słabego zasilania wód 

podziemnych, a w konsekwencji do spadku również zasobów wód podziemnych. Susza 

zależy bezpośrednio od temperatury, opadów oraz usłonecznienia na danym obszarze oraz 

od długości i intensywności oddziaływania tych czynników40.  

Stopień skutków powodowanych w rolnictwie przez suszę zależy od okresu i miejsca 

w jakich się pojawia. W dużej mierze zależy to również od gatunku roślin i fazy rozwojowej 

oraz rodzaju gleb. W Polsce najbardziej niekorzystne dla większości upraw są susze 

rolnicze, które występują na początku okresu wegetacyjnego (kwiecień-maj). Susze 

występujące w tej fazie rozwoju roślin są często przyczyną niszczenia upraw i w późniejszym 

okresie, nawet przy optymalnym uwilgotnieniu, skutki te nie są możliwe do odwrócenia. Może 

to powodować nawet klęskę nieurodzaju. Natomiast najmniej groźne są susze występujące 

w okresie trzecim, przypadającym na sierpień-wrzesień41. 

Skutki suszy rolniczej to przede wszystkim straty w plonach i zbiorach, obniżenie 

jakości produkcji zwierzęcej, a także spadek odporności drzewostanu w leśnictwie 

i zagrożenie pożarowe. 

Susza jest niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ jej bezpośrednie skutki mogą oddziaływać 

na gospodarkę narodową, stan środowiska, a także rodzić konflikty. Spadek urodzajności 

wpływa na wzrost cen żywności, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do klęski 

głodowej. Spadek przepływu rzek może skutkować obniżeniem sprawności 

elektrowni pobierających i wykorzystujących wodę na cele chłodzenia lub uniemożliwić 

transport śródlądowy. Wystąpienie suszy może powodować również zwiększone 

zapotrzebowanie na wodę w wielu sektorach gospodarki. Niezwykle istotna jest w takich 

okresach właściwa gospodarka wodna i ustalenie priorytetów. Najistotniejsze 

jest dostarczenie odpowiedniej ilości wody do spożycia dla ludzi, jednak deficyt wód może 

stwarzać konieczność limitowania dostaw wody lub zmianę źródła poboru wody. Istnieje 

również potrzeba nawadniania w rolnictwie i leśnictwie. Spadek wilgotności w lasach 

 

38 Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, Warszawa, 2019 
39  Kaczała M.; 2014, Susza rolnicza-skutki dla gospodarstwa rolnego i możliwości ich finansowania przez 

ubezpieczenie, Prace i Studia Geograficzne, 55, str. 53-65  
40 www.posucha.imgw.pl (dostęp 05.10.19 r.) 
41 PPSS Dolnej Wisły, RZGW w Gdańsku, 2015 
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związany jest ze wzrostem ryzyka pożarów, a ponadto lasy są powiązane z wysokością 

plonów w rolnictwie, gdyż wpływają korzystnie na bilans wodny. Zmniejszenie funkcji 

retencyjnych i ochronnych lasów może zwiększać skutki suszy w rolnictwie42. 

Susza wpływa pośrednio lub bezpośrednio na takie sektory gospodarki jak: 

gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, energetyka, transport 

śródlądowy, turystyka rekreacyjno-sportowa oraz na ekosystemy wodne i od wód 

zależne. 

4.1.1 Warunki meteorologiczne w Polsce 

Polska zlokalizowana jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. 

Determinowany jest ścierającymi się oceanicznymi i kontynentalnymi masami powietrza, 

co skutkuje dużą zmiennością pogody oraz przebiegu pór roku. Dodatkowo na klimat Polski 

ma wpływ równoleżnikowy układ głównych typów rzeźby – wysokość terenu wzrasta 

w kierunku południowym, oraz obecność Bałtyku na północy kraju. Przyczynia się to do 

występowania lokalnych warunków pogodowych i klimatycznych oraz uwidacznia się 

w przebiegu wielu elementów meteorologicznych kraju43.  

Obszarami Polski z najwyższymi średnimi temperaturami i najniższymi opadami jest część 

centralna i zachodnia, natomiast największe sumy opadów oraz najniższe średnie 

temperatur odnotowywane są w części południowej kraju.  

Analizując średnią temperaturę w latach 2012-2018 można zauważyć ogólny trend 

wzrostowy we wszystkich analizowanych stacjach meteorologicznych. Najcieplejszym rokiem 

był rok 2018, gdzie średnia roczna temperatura była wyższa o około 1°C od temperatur we 

wcześniejszych latach. Opady atmosferyczne również były najniższe względem 

rozpatrywanego okresu i wynosiły średnio 475 mm.  

Tab. 4.1 Roczne sumy opadów dla stacji meteorologicznych w latach 2012-201844 

Rok 

K
o

s
z
a

li
n

 

O
ls

z
ty

n
 

S
z
c

z
e

c
in

 

B
ia

ły
s

to
k
 

P
o

z
n

a
ń

 

W
a

rs
z
a

w
a
 

Z
ie

lo
n

a
 G

ó
ra

 

Ł
ó

d
ź
 

L
u

b
li

n
 

W
ro

c
ła

w
 

K
ie

lc
e
 

O
p

o
le

 

K
a
to

w
ic

e
 

R
z
e

s
z
ó

w
 

K
ra

k
ó

w
 

mm 

2012 832 700 529 612 665 519 700 522 502 516 541 506 698 559 620 
2013 615 582 587 704 594 612 590 638 651 648 592 625 679 633 644 
2014 591 487 603 501 559 558 552 551 792 573 752 596 710 586 626 
2015 683 568 439 527 439 403 474 396 533 391 558 360 491 469 552 
2016 811 738 469 791 607 593 624 750 698 611 620 560 748 681 745 
2017 888 973 841 934 669 706 808 833 613 585 713 666 717 480 702 

2018 507 580 401 536 373 433 402 520 479 398 487 467 540 427 569 

 

42 PPSS Dolnej Wisły, RZGW w Gdańsku, 2015 
43 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski 

http://klimat.pogodynka.pl/pl/biuletyn-monitoring/#2018/rok (dostęp 24.09.2019r.) 
44 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013,2014,2015,2016,2017,2018 
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Tab. 4.2 Roczne średnie temperatur dla stacji meteorologicznych w latach 2012-201845 
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2012 8,4 7,5 9,1 7,0 9,3 8,8 9,1 8,7 8,1 9,5 8,1 9,5 8,8 8,8 8,6 
2013 8,6 7,8 9,2 7,6 9,2 8,9 8,8 8,4 8,1 9,4 8,1 9,3 8,7 9,0 8,7 
2014 9,8 8,9 10,6 8,0 10,5 9,1 10,4 8,6 9,0 11,1 9,1 10,8 10,0 9,9 9,8 
2015 9,5 9,0 10,2 8,6 10,4 10,3 10,4 9,9 9,4 11,1 9,3 10,9 10,1 10,1 10,0 
2016 9,3 8,6 9,9 8,0 9,8 9,8 9,7 9,3 8,7 10,5 8,8 10,1 9,4 9,5 9,4 
2017 9,1 8,3 9,3 7,9 9,7 9,4 9,5 8,8 8,4 10,4 8,4 9,8 9,2 9,3 9,1 
2018 9,9 9,1 10,3 8,7 10,7 10,4 10,7 9,8 9,3 11,2 9,4 11,0 10,1 9,9 10,0 

W przedziale czasowym 2012-2017 w okresie wegetacyjnym roślin temperatura średnio 

wyniosła 15°C. Najniższa suma opadów miała miejsce w roku 2015 oraz 2016 i w tym też 

okresie średnia temperatura wyniosła prawie 16°C.  

Tab. 4.3 Suma opadów w okresie wegetacyjnym (kwiecień-wrzesień) dla stacji 

meteorologicznych w latach 2012-201746 

Rok 

K
o

s
z
a

li
n

 

O
ls

z
ty

n
 

S
z
c

z
e

c
in

 

B
ia

ły
s

to
k
 

P
o

z
n

a
ń

 

W
a

rs
z
a

w
a
 

Z
ie

lo
n

a
 G

ó
ra

 

Ł
ó

d
ź
 

L
u

b
li

n
 

W
ro

c
ła

w
 

K
ie

lc
e
 

O
p

o
le

 

K
a
to

w
ic

e
 

R
z
e

s
z
ó

w
 

K
ra

k
ó

w
 

mm 

2012 466 417 307 395 408 298 464 324 274 342 287 275 378 312 371 
2013 349 402 352 540 374 438 358 459 411 486 354 465 459 358 417 
2014 357 247 417 319 382 357 402 352 566 415 521 451 507 418 448 
2015 376 282 221 260 263 218 268 201 300 217 329 146 221 272 349 
2016 500 394 220 406 330 258 320 332 315 337 318 292 450 376 436 
2017 469 572 533 609 418 448 494 546 357 396 437 446 458 260 468 

 

Tab. 4.4 Średnia temperatura w okresie wegetacyjnym (kwiecień-wrzesień) dla stacji 

meteorologicznych w latach 2012-201747 

Rok 

K
o

s
z
a

li
n

 

O
ls

z
ty

n
 

S
z
c

z
e

c
in

 

B
ia

ły
s

to
k
 

P
o

z
n

a
ń

 

W
a

rs
z
a

w
a
 

Z
ie

lo
n

a
 G

ó
ra

 

Ł
ó

d
ź
 

L
u

b
li

n
 

W
ro

c
ła

w
 

K
ie

lc
e
 

O
p

o
le

 

K
a
to

w
ic

e
 

R
z
e

s
z
ó

w
 

K
ra

k
ó

w
 

°C 

2012 14,1 14,5 15,0 14,4 16,0 16,2 15,6 15,7 15,7 16,1 15,5 16,5 16,0 16,4 16,0 
2013 14,2 14,4 15,1 14,3 15,8 15,7 15,3 15,0 14,9 15,6 14,8 15,5 15,0 15,7 15,3 
2014 15,1 15,2 15,8 14,4 16,2 15,6 15,8 15,3 15,2 16,5 15,0 16,0 15,4 15,7 15,6 
2015 14,2 14,5 15,1 14,4 16,0 16,4 15,9 15,7 15,5 16,7 15,3 16,8 16,1 16,4 16,1 

 

45 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013,2014,2015,2016,2017,2018 
46 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013,2014,2015,2016,2017,2018 
47 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013,2014,2015,2016,2017,2018 
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4.1.2 Susza rolnicza w Polsce 

Rolnictwo w Polsce bazuje głównie na bieżących opadach atmosferycznych, stąd 

decydującym czynnikiem warunkującym rozwój roślin są gleba i klimat 48 . Powoduje to, 

że rolnictwo jest najwrażliwszą gałęzią gospodarki na występowanie suszy. Zbyt 

niska wilgotność oraz za wysokie usłonecznienie powoduje spadek plonów roślin uprawnych 

lub wzrost zagrożenia pożarowego w lasach49. 

Zgodnie z definicją zaproponowaną w Opracowaniu materiałów merytorycznych do 

sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy, susza rolnicza definiowana 

jest jako wypadkowa wskaźników roślinnych charakteryzujących ich fazy rozwoju oraz 

niezrealizowanego, z uwagi na deficyt opadów, zapotrzebowania na wodę na 

poszczególnych etapach wegetacji.  

Ze względu na złożoność czynników charakteryzujących suszę rolniczą i ich zmienność 

w czasie ciężko jest określić jednoznaczny początek i koniec tego zjawiska, stąd w celu 

analizy wystąpienia suszy rolniczej opracowano wiele wskaźników. Bazując na różnych 

wskaźnikach w Polsce funkcjonuje kilka systemów monitoringu suszy rolniczej, w tym: 

• System Monitorowania Suszy Rolniczej w Polsce opracowany przez IGiK, 

• System Monitorowania Suszy Rolniczej w Polsce opracowany przez IUNG-PIB, 

• System Monitorowania Suszy Rolniczej wykonywany przez Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy w Falentach50. 

Do celów identyfikacji suszy rolniczej, System Monitorowania Suszy Rolniczej w Polsce 

opracowany przez IGiK monitoruje warunki wzrostu roślin uprawnych. System oparty jest na 

danych satelitarnych NOAA AVHRR, które informują o kondycji roślin. Analizy bazują na 

wskaźniku identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej (DISS - Drought Identification Satelite 

System), który wykorzystuje dane satelitarne oraz dane meteorologiczne. Wskaźnik ten 

określa intensywność występowania zjawiska suszy oraz jej wpływ na obniżenie ilości 

plonów. Identyfikacja obszarów zagrożonych suszą rolniczą opiera się o procentowy udział 

dekad okresu wegetacyjnego z suszą rolniczą w wieloleciu, przeciętny czas trwania suszy 

 

48 Rzekanowski C., 2009, Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce, 

Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3, str. 19-27 
49 http://www.imgw.pl/2018/05/14/susze-w-polsce/ (dostęp 25.09.2019r.) 
50  Stolarska M. i inni, Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Etap II – Aktualizacja opracowania „Ochrona przed 
suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postepowania”, Warszawa, 2017 
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rolniczej oraz okresy występowania susz rolniczych w poszczególnych częściach okresu 

wegetacyjnego (IV-V, VI-VII, VIII-IX)51. 

Innym ze stosowanych w Polsce wskaźnikiem suszy rolniczej jest klimatyczny bilans 

wodny (KBW). Wskaźnik ten ocenia kształtowanie się warunków wilgotności obszaru. 

Wyznaczany jest jako różnica między opadem aktualnym, a ewapotranspiracją potencjalną 

w zadanym przedziale czasu 52 . Porównanie strat wody umożliwia określenie warunków 

siedliskowych oraz oszacowanie potrzeby nawadniania. W praktyce stosuje się go jako 

wskaźnik okresu suszy rolniczej i dostępności wody dla roślin w czasie wegetacji53. 

W Polsce funkcjonuje System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) realizowany na 

zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2007 roku. System ma na celu wskazanie 

obszarów, na których potencjalnie poniesiono straty w uprawach wskazanych w ustawie 

o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce, wynikające 

z suszy. Działanie SMSR oparte jest na wyznaczonym klimatycznym bilansie wodnym dla 

poszczególnych gatunków roślin lub grup roślin uprawianych oraz kategorii 

glebowych. Wyznaczono cztery kategorie glebowe w oparciu o skład granulometryczny 

profilu glebowego: gleby kategorii: I (bardzo lekkie) są bardzo podatne na suszę rolniczą, 

II (lekkie) – podatne, III (średnie) – średnio podatne, IV (ciężkie) są najmniej podatne na 

niedobory wody. Kryteria suszy są sprecyzowane dla 14 upraw lub grup upraw 

z uwzględnieniem zmian wymagań wodnych w czasie sezonu wegetacyjnego. Przyjmuje się, 

że gdy wartości KBW są mniejsze od wartości krytycznych to kryterium suszy zostało 

spełnione, powodując zmniejszenie plonu w skali gminy przynajmniej o 20% w stosunku do 

plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Zagrożenie suszą 

rośnie wraz z niedoborem wody 54 . Dane zebrane są i prezentowane na 

stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/system/ w raportach sześciodekadowych w okresie 

od 21 marca do 30 września każdego roku.  

Natomiast inne wskaźniki stosuje System Monitorowania Suszy Rolniczej wykonywany przez 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - prowadzi monitoring deficytów oraz 

nadmiarów wody za pomocą wskaźników SPI (standaryzowany wskaźnik opadów), SMI 

(wskaźnik wilgotności gleby), CDI (zintegrowany wskaźnik suszy), YR (wskaźnik potencjalnej 

redukcji plonu końcowego)55. 

W Polsce od 1988 roku obserwuje się nasilenie występowania suszy rolniczej, szczególnie 

od 1992 roku. Według autorów Wójcik i inni (2019), susza rolnicza w uprawie zbóż jarych 

odnotowana została we wszystkich latach w okresie 2006-2017 - oprócz 2013 i 2014 roku. 

W latach 2007, 2009 i 2011 suszę odnotowano w 14 województwach. Jest to wynikiem 

zmian klimatycznych jakie mają obecnie miejsce na świecie. Zmiany te powodowane są 

widoczną tendencją wzrostu temperatury powietrza i zmniejszeniem ilości opadów 

 

51  Stolarska M. i inni, Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Etap II – Aktualizacja opracowania „Ochrona przed 
suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postepowania”, Warszawa, 2017 
52 Kręgiel B., Jarosińska E., Obecny stan monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na Świecie. Czasopismo 

techniczne Politechniki Krakowskiej 11, 2009 
53 Radzka E., Klimatyczny bilans wodny okresu wegetacyjnego (według wzoru Iwanowa) 

w środkowowchodniej Polsce, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie 14,1(45), 2014, str. 67-76 
54 Wójcik I., Doroszewski A., Wróblewska E., Koza P., Susza rolnicza w uprawie zbóż jarych w Polsce w latach 

2006-2017. Woda-środowisko-obszary wiejskie 19/1(65), 2019, str. 77-95 
55  Stolarska M. i inni, Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Etap II – Aktualizacja opracowania „Ochrona przed 
suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postepowania”, Warszawa, 2017 
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atmosferycznych w ciągu roku, co bezpośrednio wpływa na strukturę bilansu 

wodnego56. Czynniki klimatyczne w połączeniu z nasilającą się antropopresją uznawane są 

za istotne elementy wpływające na wystąpienie suszy 57 . Dodatkowo zagrożenie suszą 

w Polsce jest większe ze względu na występowanie w Polsce w głównej mierze gleb bardzo 

lekkich i lekkich – zajmują ponad połowę powierzchni gruntów rolnych w kraju (ok. 60%). 

Grunty te charakteryzują się małą pojemnością wodną i na której skutki suszy dostrzegalne 

są najczęściej. W agroklimatycznych warunkach Polski susza na glebach lekkich pojawia się 

zwykle o około 10-15 dni wcześniej niż na glebach ciężkich58.  

4.1.3 Ustalenia wynikające z planów przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionach wodnych 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy59 (PPSS) to dokument o charakterze planistycznym, 

opracowany na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 tej ustawy projekt Planu zawiera:  

• analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

• propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

• propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 

• katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Dokument obecnie jest na etapie konsultacji społecznych. Dokument ten odnosi się do całej 

powierzchni kraju i sporządzany jest dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych 

w Polsce (Dunaju, Wisły, Świeżej, Banówki, Łaby, Odry wraz z Ücker, Pregoły, Niemna, 

Dniestru). Jako cele szczegółowe Planu wyróżniono skuteczne zarządzanie zasobami 

wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych, zwiększenie retencji wód, edukację 

w zakresie suszy i koordynację działań powiązanych z suszą, a także stworzenie 

mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.  

W ramach Planu przeanalizowano dostępne zasoby wód oraz stopień ich wykorzystania. 

Wynikiem przeprowadzonych badań jest wyszczególnienie obszarów ekstremalnie 

zagrożonych suszą hydrologiczną przy jednoczesnym niskim dostępie do zasobów wodnych. 

Możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych przewidziane 

w PPSS to zwiększanie retencji oraz weryfikacja wielkości poborów wody i zrzutów ścieków 

w celu racjonalizacji korzystania z wody. Zaproponowano również zadania w zakresie 

budowy i przebudowy urządzeń wodnych służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Plan 

określa niezbędne zmiany jakie powinny zostać wprowadzone w zakresie korzystania 

z zasobów wodnych, zwraca również uwagę na skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi, 

ponieważ służy ono zaspokajaniu zarówno potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód 

i środowiska związanego z tymi zasobami. Ostatnią częścią PPSS jest katalog działań, który 

stanowi dopasowany do potrzeb i celów, zbiór rozwiązań zmierzających do osiągnięcia 

głównego założenia PPSS. Katalog składa się z 25 działań, które swoim zakresem 

 

56 Wójcik I., Doroszewski A., Wróblewska E., Koza P., Susza rolnicza w uprawie zbóż jarych w Polsce w latach 

2006-2017. Woda-środowisko-obszary wiejskie 19/1(65), 2019, str. 77-95  
57 Szyga-Pluta K., Zmienność występowania susz w okresie wegetacyjnym w Polsce w latach 1966-2015, 

Przegląd geofizyczny1-2, 2018, str. 51-67 
58 Wójcik I., Doroszewski A., Wróblewska E., Koza P., Susza rolnicza w uprawie zbóż jarych w Polsce w latach 

2006-2017. Woda-środowisko-obszary wiejskie 19/1(65), 2019, str. 77-95  
59 Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, Warszawa, 2019 
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przedmiotowym wpisują się w jeden lub kilka celów szczegółowych. Poniżej zamieszczono 

wszystkie działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy, wymienione w katalogu: 

1. Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w 

rolnictwie. 

2. Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych. 

3. Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych.  

4. Optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z 

tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz zawierania umów 

ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej. 

5. Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw 

polowych. 

6. Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych. 

7. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na obszarach bilansowych o ograniczonych 

zasobach dyspozycyjnych. 

8. Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

9. Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie 

czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód. 

10. Czasowe ograniczenie korzystania z wód. 

11. Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych na ciekach, z uwagi na 

wystąpienie suszy hydrologicznej, ujętych w planach utrzymania wód. 

12. Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy wraz z określeniem 

założeń administracyjnych i prawnych dla jego funkcjonowania. 

13. Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających skutkom suszy 

w programach operacyjnych. 

14. Opracowanie i wdrożenie zmiany do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie definicji suszy, 

przyczyn jej występowania, skutków oraz sposobów identyfikowania i zapobiegania. 

15. Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o przyczynach występowania suszy, 

sposobach jej identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych 

i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom.  

16. Analiza możliwości zwiększenia sztucznej retencji. 

17. Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez 

zwiększanie sztucznej retencji. 

18. Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych. 

19. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach 

zurbanizowanych. 

20. Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej 

retencji. 

21. Uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej w ramach planów 

zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli. 

22. Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody do spożycia przez ludzi. 

23. Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy. 

24. Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania retencji na 

gruntach rolnych, zwiększania materii organicznej w glebie oraz upowszechniania 

upraw mniej wrażliwych na suszę. Propagowanie ubezpieczeń upraw rolnych. 

25. Propagowanie ponownego wykorzystania wód. 

Każde z wymienionych działań jest w PPSS szerzej opisane – określono przedmiot i zakres 

działania, wskazano elementy składowe danego działania, określono zasięg jego realizacji, 
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wskazano organy odpowiedzialne za opracowanie i przygotowanie aktu prawnego lub 

podstawy do realizacji działania oraz organu odpowiedzialnego za wdrażanie, ponadto 

wskazano spodziewany rezultat działania oraz priorytet jego realizacji.  

W celu identyfikacji istniejących problemów przeanalizowano projekty planów 

przeciwdziałania skutkom suszy dla poszczególnych regionów wodnych. Zaznaczyć jednak 

należy, że są to dokumenty stworzone na podstawie uchylonej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne. Obecnie dokumenty te nie są obowiązujące, jednak mają wartość 

merytoryczną – stąd wykorzystano je do niniejszej analizy. 

Projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy wyznaczają obszary, dla których 

zidentyfikowano zagrożenie suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną oraz 

hydrogeologiczną oraz obszary zagrożone wszystkimi typami suszy. Ponadto wskazuje klasy 

zagrożenia występowaniem wszystkich typów suszy: bardzo wysoki, wysoki, znaczny, 

umiarkowany oraz brak. Analizując plany przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów 

wodnych Dolnej Wisły60, Górnej Wisły61, Środkowej Wisły62, Małej Wisły63, Warty64, Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego 65 , Górnej Odry 66  oraz Środkowej Odry 67  zidentyfikowano 

następujące problemy:  

• Sektorami wrażliwymi na skutki suszy jest przede wszystkim gospodarka komunalna 

i rolnictwo.  

• Wzrost częstotliwości i intensywności susz wiąże się z koniecznością stosowania 

nawodnień, co powoduje wzrost zużycia wody w rolnictwie. Użytkownicy zasobów 

wodnych z sektora rolniczego odczuwają skutki zarówno suszy rolniczej jak i susz 

hydrologicznej i hydrogeologicznej. 

• Spadek wilgotności wpływa również na stan lasów (obniża ich odporność), a przede 

wszystkim zwiększa ryzyko pożarów. 

• Priorytetowe znaczenie w rozdziale wody ma gospodarka komunalna. Deficyt wód 

może wiązać się z koniecznością ograniczenia poborów wody na cele zaopatrzenia 

ludności, limitowaniem dostaw wody, zmianą źródła pobierania wody.  

• Susza hydrologiczna może prowadzić do dużych konsekwencji związanych 

z gospodarką ściekową. W okresie suszy bezpośrednie odbiorniki ścieków narażone 

są na wysychanie, co wiąże się ze zwiększoną koncentracją zanieczyszczeń do nich 

wprowadzanych. 

• Dla produkcji energii w warunkach dużej zmienności opadów skrajne sytuacje, jak 

susza czy powódź, lub duże skoki przepływów mogą zakłócić dostępność niezbędnych 

 

60  Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze 

wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
2015 
61 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, 2015 
62  Projekt Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, 2016 
63 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Małej Wisły, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach, 2015 
64 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu, 2017 
65 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ücker, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 2016 
66  Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Odry, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, 2015 
67 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy 

(Upa), Orlicy i Morawy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 2017 
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ilości wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to powodować 

obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz 

obniżenie energii produkowanej przez te instalacje.  

• Transport śródlądowy jest ściśle zależny od warunków hydrologicznych, stąd w czasie 

niżówki hydrologicznej zostaje wyłączony z użytkowania.  

• Susza atmosferyczna i rolnicza wpływa bezpośrednio na rolnictwo i ekosystemy wodne 

i od wód zależne; susza hydrologiczna wpływa na gospodarkę komunalną, rolnictwo, 

przemysł, energetykę, żeglugę śródlądową i ekosystemy wodne i od wód zależne; 

natomiast susza hydrogeologiczna nie wpływa jedynie na żeglugę śródlądową 

i energetykę. 

• Istnieją również zjawiska, które mogą powodować różnego rodzaju konflikty: 

− zakłócenia reżimu przepływów rzek wywołane nadmiernym poborem wody, 

− niedostateczne rozpoznanie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników, 

− lokalne deficyty wody przeznaczonej do zaopatrzenia ludności, 

− okresowe niedobory wody dla celów rolniczych, 

− znaczna wodochłonność przemysłu, 

− duże straty wody w sieci wodociągowej, 

− utrata naturalnej retencji zlewni na skutek jej zabudowy, nadmiernych melioracji 

i wylesiania, 

− niewłaściwy stan urządzeń melioracyjnych, utrudniający możliwość 

retencjonowania wystarczających ilości wody. 

• Konflikty mogą występować również w przyszłości ze względu na rozwój turystyki, 

rozbudowę sieci transportowej i powierzchni silnie zurbanizowanych co powoduje 

uszczelnianie powierzchni, rozwój przemysłu, lokalizację ośrodków intensywnej 

hodowli rybackiej, postępujący rozwój zabudowy i intensyfikację działalności rolniczej. 

• Użytkowanie zasobów jednocześnie na cele zaopatrzenia kilku sektorów może 

generować konflikty polegające na „zabieraniu” zasobów jednemu sektorowi przez 

drugi. 

• Systemy melioracyjne są w złym stanie technicznym i wymagają pilnej odbudowy, 

przebudowy lub modernizacji.  

• Utrata naturalnej retencji zlewni na skutek urbanizacji, melioracji odwadniających 

i stosunkowo niskiej powierzchni lasów – prowadzi to do zagrożenia powodzią i suszą. 

• W rolnictwie należy przewidzieć deficyt wody w związku z pojawiającymi się suszami 

oraz wzrostem produkcji biomasy dla energetyki. 

• Spadek dostępnej świeżej wody może spowodować wzrost temperatury wody 

w stawach, co może wiązać się ze spadkiem zawartości tlenu. To może przełożyć się 

na obniżenie przyrostu masy ryb, pojawienie się chorób lub nawet ich śmierć. 

• Ocena spełnienia minimalnych warunków żeglugowych wskazuje, że głębokości 

tranzytowe ustalone dla klas dróg wodnych mogą zostać niezachowane w okresach 

niżówkowych na części odcinków dróg wodnych. 

• Brak systemu zbierania, gromadzenia i analizy szkód i strat wywołanych skutkami 

suszy – uniemożliwia to przeprowadzenie analizy kosztów dla sektorów gospodarki 

narodowej i komunalnej. 
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W każdym z analizowanych projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych zawarto katalog działań, bazujący na wykazie działań zawartym w Metodyce68. 

Poniżej wymieniono te, które wskazywano najczęściej: 

• Bieżące: 

− czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody 

i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 

− zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych; 

− wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie; 

− wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę do 

picia, korzystającej dotychczas z zasobów wód powierzchniowych; 

• Krótkookresowe: 

− budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych i dla 

zabezpieczenia wody do picia; 

− budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia w rejonach 

górskich; 

− opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy; 

− weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody; 

• Długookresowe: 

− zwiększanie retencji na obszarach rolnych, leśnych i zalesionych oraz 

zurbanizowanych; 

− renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie funkcji retencyjnych 

cieków; 

− odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych; 

− przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-

odwadniające; 

− budowa obiektów dużej retencji; 

− budowa obiektów małej retencji, w tym realizacja działań planowanych 

w programach małej retencji; 

− budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie 

istniejących systemów wodociągowych; 

− opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających 

stosowanie działań ograniczających skutki suszy; 

− opracowywanie zasad finansowania wspomagających ekonomiczne programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy; 

− edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in. 

konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi; 

− opracowanie planu alternatywnego dla sposobu zaopatrywania ludności w wodę 

(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych 

obszarów lub zlewni, beczkowozy itp.); 

− działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe. 

Zestawienie zidentyfikowanych problemów i propozycji działań naprawczych oraz 

zapobiegawczych dla regionów wodnych Dolnej Wisły, Górnej Wisły, Środkowej Wisły, Małej 

Wisły, Warty, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Górnej Odry oraz Środkowej Odry 

dołączono jako Załącznik 4.  

 

68 Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy 

na obszarach dorzeczy. Etap II – Aktualizacji opracowania „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania 
wodami – metodyka postępowania”, Warszawa, 2017 
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4.2 Prognozy dotyczące ponownego wykorzystania wody odzyskanej 

ze ścieków 

W celu określenia prognozowanego stopnia wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków do 

nawadniania w rolnictwie, analizowane obszary podzielono na dwie grupy: 

• grupa 1 - tereny, na których nie ma infrastruktury przeznaczonej do nawodnień lub 

jest ona niewykorzystywana;  

• grupa 2 - tereny, które obecnie są już nawadniane. 

4.2.1 Grupa 1 – tereny nienawadniane 

Do określenia potencjału ponownego wykorzystania wody ze ścieków, dla terenów 

niewyszczególnionych jako tereny nawadniane, oparto się na określeniu 2 kluczowych 

elementów tj. zapotrzebowaniu na wodę i dostępności wody z innych źródeł.  

Do określenia zapotrzebowania na wodę wykorzystano Klimatyczny Bilans Wodny oraz 

powierzchnię pól uprawnych, określonych na podstawie bazy Corine Land Cover 2018. 

Na podstawie danych uzyskanych ze strony http://www.susza.iung.pulawy.pl/ pozyskano 

materiały w postaci map przedstawiających Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) za lata 2017-

 2019. Z czternastu okresów sześciodekadowych wybrano cztery reprezentatywne okresy. 

Były to raporty nr 03, 06, 09 i 12. 

 

Rys. 10 Okresy raportowania wyników analizy zagrożenia suszą69 

Mapy z lat 2017-2019 dla każdego z okresu raportowania (11.IV-10.VI, 11.V-10.VII; 11.VI-

 10.VIII; 11.VII-10.IX) zostały poddane analizie rastrowej w oprogramowaniu GIS w celu 

uzyskania wartości średnich za lata 2017-2019. Wyniki zaprezentowano poniżej. 

 

69 http://www.susza.iung.pulawy.pl/okresy/ (dostęp 04.10.19 r.) 
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Rys. 11 Klimatyczny bilans wodny (KBW) w okresie 11.IV-10.VI w latach 2017-2019 
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Rys. 12 Klimatyczny bilans wodny (KBW) w okresie 11.V-10.VII w latach 2017-2019 
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Rys. 13 Klimatyczny bilans wodny (KBW) w okresie 11.VI-10.VIII w latach 2017-2019 
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Rys. 14 Klimatyczny bilans wodny (KBW) w okresie 11.VII-10.IX w latach 2017-2019 
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Analizując powyższe mapy stwierdzono, że okresem o najmniej korzystnym KBW był 

przedział 11.V-10.VII. W kolejnych krokach opracowania okres ten przyjęto jako najmniej 

korzystny i do niego odnoszono się w analizach. 

W wyniku analiz rastrowych, sporządzonych na podstawie danych dostępnych na stronie 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, prowadzonej przez Instytut Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, określono wartość średnią KBW w 

poszczególnych województwach w latach 2012-2017 w okresie 11.V-10.VII. 

Mapa przedstawiająca wartość średnią KBW z lat 2017-2019 dla okresu raportowania 11.V -

 10.VII posłużyła jako baza do wyznaczenia obszarów potencjalnych do ponownego 

wykorzystania wody. Kolejną warstwą wziętą pod uwagę było zagospodarowanie terenu 

z bazy Corine Land Cover 2018, a dokładniej grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających oraz sady i plantacje (tereny rolne, które mogły by być nawadniane 

odzyskaną wodą). Aby zawęzić obszar poszukiwań wytypowano gminy zagrożone deficytem 

wód powierzchniowych70. W wyniku przemnożenia danych o średnim KBW w okresie 11.V-

 10.VII dla terenów rolnych w poszczególnych gminach oraz informacji, które gminy 

zagrożone są deficytem wód powierzchniowych otrzymano lokalizację obszarów, które mogą 

być traktowane jako potencjalne tereny do ponownego wykorzystania wody w procesie 

nawadniania z uwagi na deficyt zasobów wód powierzchniowych71. 

  

 

70  Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo– Zadanie 3: Zrównoważone 

gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju, Kraków, 2011 
71  Wykaz gmin wytypowanych jako potencjalne obszary do ponownego wykorzystania wody w procesie 

nawadniania z uwagi na deficyt wód powierzchniowych dołączono jako Załącznik 5 
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Rys. 15 Gminy w Polsce wytypowane jako potencjalne obszary do ponownego wykorzystania wody w procesie nawadniania z uwagi na deficyt 

wód powierzchniowych 
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W kolejnym etapie analizy przeanalizowano dostępność zasobów wód podziemnych na 

terenach gmin z najniższą średnią wartością KBW.  

W tym celu wykorzystano zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w danych obszarach 

bilansowych (uwzględniono tylko te, w których wszystkie zasoby dyspozycyjne zostały 

udokumentowane i zatwierdzone), które zostały znormalizowane, czyli przeliczone na km2 

powierzchni. Na tej podstawie wyznaczono średnią wielkość zasobów wód podziemnych 

w poszczególnych gminach.  

Następnie określono wskaźnik stanowiący iloraz: 

• średniej wartości KBW w okresie 11 V-10 VII w latach 2017 – 2019 dla terenów 

rolnych w gminach; 

• średniej wartości zasobów wód podziemnych na km2 powierzchni z podziałem na 

gminy.  

Mapy przedstawiające elementy składowe opisanego wyżej wskaźnika oraz mapę wynikową 

przedstawiono poniżej.  
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Rys. 16 Wyznaczenie stosunku wielkości KBW do średniej wartości zasobów wód podziemnych 
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Podzielenie średniego KBW przez średnią wartość zasobów wód podziemnych pozwoliło 

otrzymać mapę wynikową, przedstawiającą wartość obliczanego wskaźnika. 

Im mniejsza wartość wskaźnika (gminy oznaczone kolorem czerwonym), tym większy 

jest potencjał na wykorzystanie odzyskanej wody do nawodnień. 

Na mapie poniżej przedstawiono wartość stosunku wielkości KBW do średniej wartości 

zasobów podziemnych wyłącznie na terenie gmin zagrożonych deficytem wód 

powierzchniowych.  

 

Rys. 17 Stosunek wielkości KBW do średniej wartości zasobów wód podziemnych 

  



 

46 

4.2.2 Grupa 2 – tereny nawadniane 

W przypadku grupy 2, woda odzyskana ze ścieków mogłaby zostać zagospodarowana 

w momencie, gdy istniejące źródło wody nie pokrywałoby całkowitego zapotrzebowania. 

Sytuacja taka jest możliwa na terenach wyposażonych w infrastrukturę nawadniającą, 

na których wskutek wystąpienia suszy hydrologicznej nie jest możliwy pobór wody do 

nawodnień w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin uprawnych 

oraz jednocześnie zgodnej z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym (w przypadku 

poboru wykraczającego poza powszechne i zwykłe korzystanie z wód).  

Przyjęto, że jednostkowe zapotrzebowanie na wodę [m3/ha] rośnie wraz ze wzrostem 

deficytu wodnego wyrażonego jako ujemna wartość KBW. Oczywistym jest, że 

zapotrzebowanie zależy od rodzaju upraw – rodzaje te w obrębie danego województwa 

nie zmieniają się znacząco z roku na rok. Wobec czego, na potrzeby tej analizy, 

pominięto ww. czynnik.  

W sytuacji, gdy istniejące źródło wody byłoby w stanie zapewnić pobór wody w ilości 

odpowiadającej całkowitemu zapotrzebowaniu, pobór wody do nawodnień zwiększałby 

się wraz ze spadkiem KBW. Istnieje jednak ryzyko, iż spadek KBW może spowodować 

obniżenie stanu wód powierzchniowych do poziomu, w którym ich pobór na cele 

nawodnień w rolnictwie nie jest możliwy ze względu na potrzeby innych użytkowników 

wód i konieczność utrzymania w cieku przepływu nienaruszalnego (tj. przepływu 

minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku 

wodnym72 ). W takim przypadku zasadne byłoby wykorzystanie do nawodnień wody 

odzyskanej ze ścieków w celu uzupełnienia deficytu.  

Tab. 4.5 Średnia wartość KBW w okresie 11.V - 10.VII73 

Województwo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

mm 

Dolnośląskie -61 -25 -60 -83 -87 -102 

Kujawsko-pomorskie -58 -63 -126 -155 -123 -107 

Lubelskie -68 -43 -25 -110 -139 -182 

Lubuskie -42 -47 -65 -135 -92 -102 

Łódzkie -101 -25 -70 -147 -130 -115 

Małopolskie -58 -25 -25 -69 -77 -84 

Mazowieckie -85 -41 -101 -145 -126 -146 

Opolskie -89 -25 -45 -130 -108 -144 

Podkarpackie -63 -25 -25 -81 -93 -83 

Podlaskie -25 -73 -64 -144 -103 -115 

Pomorskie -46 -92 -106 -136 -67 -100 

Śląskie -81 -25 -25 -106 -106 -87 

Świętokrzyskie -74 -25 -25 -99 -138 -179 

Warmińsko-mazurskie -25 -71 -98 -144 -65 -105 

Wielkopolskie -75 -46 -98 -145 -120 -119 

Zachodniopomorskie -64 -59 -78 -106 -83 -60 

Na kolejnych stronach zestawiono i przeanalizowano dostępne dane dotyczące 

nawodnień w rolnictwie: 

• powierzchnię nawadnianych użytków rolnych i leśnych [ha], 

• pobór wody do nawodnień użytków rolnych i gruntów leśnych [dam3], 

• pobór wody powierzchniowej do nawodnień [dam3], 

 

72 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) 
73 Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.susza.iung.pulawy.pl. 
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• pobór ścieków do nawodnień [dam3], 

dla poszczególnych województw w latach 2012-2017 74 . Aby zobrazować zależność 

między ilością pobranej wody, a powierzchnią nawadnianych gruntów zastosowano 

wykres liniowy – im większa jest powierzchnia, tym większy jest pobór wód. Dodatkowo 

zastosowano wykres słupkowy prezentujący ilość pobranej wody powierzchniowej 

i pobranych ścieków w całości pobranej wody na cele nawadniania użytków rolnych 

i gruntów leśnych. Na podstawie tych danych obliczono ilość wody zużywanej do 

nawodnień w przeliczeniu na 1 ha powierzchni. Parametr ten zestawiono z najmniej 

korzystną wartością KBW w poszczególnych województwach (Tab. 4.5), tj. wartością 

średnią dla okresu 11.V-10.VII, określoną w wyniku analiz rastrowych (przedstawionych 

w poprzednim podrozdziale), sporządzonych na podstawie danych dostępnych na 

stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, prowadzonej przez Instytut 

Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.  

Ze względu na brak danych dla województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego 

w zakresie nawodnień w rolnictwie, nie uwzględniono ich w poniższych analizach. 

 

  

 

74 Dane GUS, archiwum Ochrona Środowiska 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
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Tab. 4.6 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie dolnośląskim w latach 2012-2017 

Dolnośląskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 337 305 273 530 453 308 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 293 292 288 459 399 348 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  292 173 388 328 348 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,87 0,96 1,05 0,87 0,88 1,13 

 

 

Rys. 18 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie dolnośląskim 
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Tab. 4.7 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2017 

Kujawsko-pomorskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 2043 2345 2693 2548 2902 2575 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 8461 8831 9289 9058 11615 11366 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3   8611 8811 8615 11310 11151 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 4,14 3,77 3,45 3,55 4,00 4,41 

 

 

Rys. 19 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie kujawsko-pomorskim 
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Tab. 4.8 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie lubelskim w latach 2012-2017 

Lubelskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 4778 4853 4713 4816 5142 4929 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 4634 4795 4758 5366 6342 6279 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3   4774 4720 4901 5829 5653 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 32 21 38 26 35 45 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,97 0,99 1,01 1,11 1,23 1,27 

 

 

Rys. 20 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie lubelskim 
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Tab. 4.9 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie lubuskim w latach 2012-2017 

Lubuskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 1408 1278 1398 859 824 827 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 1428 1538 1744 1308 1279 1276 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  1503 1708 1256 1274 1271 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 54 – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 1,01 1,20 1,25 1,52 1,55 1,54 

 

 

Rys. 21 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie lubuskim 
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Tab. 4.10 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie łódzkim w latach 2012-2017 

Łódzkie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 320 344 347 392 339 262 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 1022 745 798 1834 809 633 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  449 548 1542 591 360 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 316 285 243 260 208 264 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 3,19 2,17 2,30 4,68 2,39 2,42 

 

 

Rys. 22 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie łódzkim 
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Tab. 4.11 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie mazowieckim w latach 2012-2017 

Mazowieckie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 12291 12449 12489 12410 12639 12571 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 27703 25424 27775 30495 31286 28511 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  25424 27533 30326 30316 27975 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 2,25 2,04 2,22 2,46 2,48 2,27 

 

 

Rys. 23 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie mazowieckim 
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Tab. 4.12 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie opolskim w latach 2012-2017 

Opolskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 1878 2036 2086 2470 2217 2399 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 1231 1147 674 922 613 638 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  1147 163 544 200 184 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 712 – 511 356 413 415 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,66 0,56 0,32 0,37 0,28 0,27 

 

 

Rys. 24 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie opolskim 
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Tab. 4.13 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie podkarpackim w latach 2012-2017 

Podkarpackie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 1230 1230 1230 1230 1230 1230 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 1772 1772 1772 1772 1772 1772 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  1772 1772 1772 1772 1772 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

 

 

Rys. 25 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha VII w województwie podkarpackim 
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Tab. 4.14 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie podlaskim w latach 2012-2017 

Podlaskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 9305 10495 8564 11755 13893 13564 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 1674 1154 1279 1410 1670 1030 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  1154 1099 1266 1526 868 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – 180 144 144 162 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,18 0,11 0,15 0,12 0,12 0,08 

 

 

Rys. 26 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie podlaskim 
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Tab. 4.15 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie pomorskim w latach 2012-2017 

Pomorskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 7259 7091 7094 7591 7551 7267 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 7179 7621 7583 7418 7121 6701 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  7621 7583 7106 7086 6663 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,99 1,07 1,07 0,98 0,94 0,92 

 

 

Rys. 27 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha VII w województwie pomorskim 
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Tab. 4.16 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2012-2017 

Warmińsko-mazurskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 2993 3064 2942 2572 3048 2608 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 8865 8888 8787 8651 8824 8651 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  8888 8787 8636 8824 8651 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 – – – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 2,96 2,90 2,99 3,36 2,90 3,32 

 

 

Rys. 28 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie warmińsko-mazurskim 
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Tab. 4.17 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie wielkopolskim w latach 2012-2017 

Wielkopolskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 21066 21719 20671 21597 21748 20035 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 16428 16436 16276 16136 17354 14539 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  16010 15891 15695 15943 13426 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 423 382 287 254 546 532 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,78 0,76 0,79 0,75 0,80 0,73 

 

 

Rys. 29 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha VII w województwie wielkopolskim 
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Tab. 4.18 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz pobór wody do nawodnień 

w województwie zachodniopomorskim w latach 2012-2017 

Zachodniopomorskie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nawadniane użytki rolne 
i grunty leśne 

ha 1906 2329 1597 1242 1216 621 

Pobór wody do nawodnień 
użytków rolnych i gruntów 
leśnych 

dam3 1026 1009 1046 1168 786 387 

Pobór wód 
powierzchniowych do 
nawodnień 

dam3  855 914 1168 786 387 

Pobór ścieków do 
nawodnień 

dam3 35 35 – – – – 

Ilość wody zużywanej na ha dam3/ha 0,54 0,43 0,65 0,94 0,65 0,62 

 

 

Rys. 30 Zmienność poboru wód do nawodnień w latach 2012-2017 oraz zależność 

średniego KBW od ilości wody zużywanej na ha w województwie zachodniopomorskim  
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Analizując powyższe tabele i wykresy można zaobserwować, iż ilość wody zużywanej do 

nawodnień jest zróżnicowana w poszczególnych województwach – najniższa wartość 

wynosi 0,08 dam3/ha dla województwa podlaskiego, najwyższa zaś osiąga wartość 

4,68 dam3/ha w przypadku województwa łódzkiego. 

We wszystkich analizowanych województwach, z wyjątkiem łódzkiego, kujawsko-

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zauważyć można brak zwiększenia poboru wód 

na cele nawodnień przy malejącej wartości KBW.  

Potencjalną przyczyną takiego zjawiska jest brak możliwości pobierania większej ilości 

wody, wynikający z: 

1) wydajności istniejącej infrastruktury, która nie pozwala na zwiększenie 

intensywności nawadniania,  

2) dopuszczalnego poboru wody określonego w pozwoleniu wodnoprawnym (w tym 

przypadku może wystąpić także brak możliwości zmiany jego zapisów ze 

względu na fakt, iż organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

uwzględnia: 

• dostępne zasoby wodne, 

• potrzeby wszystkich użytkowników wód, 

• konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego, niezbędnego 

do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym.  

W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z niedoborem wody istnieje potencjał 

wykorzystania do nawodnień wody odzyskanej ze ścieków, który prawdopodobnie 

będzie wzrastać w kolejnych latach z uwagi na zmieniający się klimat.  

4.3 Szacunkowe koszty ponoszone przez użytkowników wód 

4.3.1 Koszty ponoszone przez zakłady wodno – kanalizacyjne  

Zgodnie z aktualną ustawą Prawo wodne, jednym z instrumentów ekonomicznych 

służących gospodarowaniu wodami są opłaty za usługi wodne. Usługi te polegają na 

zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie 

wykraczającym poza powszechne, zwykłe oraz szczególne korzystanie z wód.  

Użytkownicy wód są zobowiązani do uiszczania opłat w kwartalnym okresie 

rozliczeniowym m. in. w przypadku odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Ich 

wysokość została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 

2017 roku w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne. 

Opłata ta za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi składa się z: 

• opłaty stałej – ustalanej jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu 

wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym (lub 

zintegrowanym) maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do 

ziemi, wyrażonej w m3/s. Opłata stała wynosi 250 zł na dobę za 1 m3/s za 

określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym 

maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; 

• opłaty zmiennej – ustalanej jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i wyrażonej 

w kg ilości substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, w tym 

substancji wyrażonych jako wskaźnik: 

− pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) – 4,28 zł/kg; 

− chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) – 1,71 zł/kg; 
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− zawiesiny ogólnej – 0,52 zł/kg; 

− sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) – 0,050 zł/kg; 

− sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Gdańsku – 0,0142 zł/kg; 

oraz następujących zanieczyszczeń: 

− fenoli lotnych – 45,55 zł/kg; 

− heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla - 

CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, 

heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu 

(chloroformu - CHCl3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), 

tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu - PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, 

kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra – 

124,56 zł/kg; 

Jednostkowe stawki opłat zmiennych mnoży się przez współczynniki różnicujące, 

zależne od rodzaju ścieków.  Dla ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe, 

wprowadzanych do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 

współczynniki różnicujące wynoszą: 

• 0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty zmiennej określonej dla pięciodobowego 

biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), 

• 0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty zmiennej określonej dla chemicznego 

zapotrzebowania tlenu (ChZT). 

Wysokość ww. opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym 

do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób jej 

obliczenia. 

Trudno jest jednoznacznie określić koszty ponoszone przez zakłady wodno–

kanalizacyjne na rzecz Wód Polskich, chociażby ze względu na fakt, iż wysokość opłaty 

stałej za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi uzależniona jest od ich teoretycznych 

ilości ujętych w pozwoleniach wodnoprawnych. Celem oszacowania wysokości tej opłaty 

można jednak posłużyć się przepustowością oczyszczalni ścieków komunalnych, która 

dla 3257 istniejących w Polsce w 2018 roku oczyszczalni wyniosła 8788 dam3/dobę75.  

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń średnich kosztów opłaty stałej przy 

założeniu, że w pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość odprowadzanych 

ścieków jest tożsama z przepustowością oczyszczalni. 

 

Tab. 4.19 Średnia wysokość opłaty stałej w 2018 roku 

Parametr Jednostka Wartość 

Liczba oczyszczalni  szt.  3 257,00 

Przepustowość oczyszczalni 

dam3/24h 8 788,00 

m3/24h 8 788 000,00 

m3/s 101,71 

Opłata stała 
zł/24h 25 427,50 

zł/rok 9 281 037,50 

Przepustowość średnia dam3/24h/szt.  2,70 

 

75 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019, GUS 
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Parametr Jednostka Wartość 

oczyszczalni m3/24h/szt.  2 698,19 

m3/s/szt.  0,03 

Średnia opłata stała  
zł/24h/szt. 7,81 

zł/rok/szt.  2 849,65 

Szacowana opłata stała dla całego kraju wynosi ok. 9,3 mln zł dla roku 2018. Średnia 

opłata stała wnoszona przez pojedynczą oczyszczalnię ścieków wynosi ok. 2,8 tys. zł. 

Należy przy tym zaznaczyć, że druga podana wartość nie jest w pełni miarodajna ze 

względu na duże zróżnicowanie przepustowości oczyszczalni. Największą 

przepustowością charakteryzują się instalacje do oczyszczania ścieków komunalnych 

pochodzących z dużych aglomeracji, zlokalizowanych najczęściej poza obszarami 

rolniczymi.  

Dla przykładu poniżej przedstawiono porównanie szacunkowych kosztów opłaty stałej 

ponoszonych przez: 

• Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków (województwo dolnośląskie) 

o przepustowości maksymalnej 170 000 m3/d; 

• oczyszczalnię zlokalizowaną w Jabłonowie Pomorskim (województwo kujawsko – 

pomorskie) o przepustowości maksymalnej 2 000 m3/d76. 

Tab. 4.20 Wysokość opłaty stałej w przykładowych oczyszczalniach ścieków 

komunalnych 

Parametr Jednostka 

Wartość 

Wrocławska 
Oczyszczalnia 

Ścieków 

Oczyszczalnia 
w Jabłonowie 
Pomorskim 

Przepustowość maksymalna 
m3/d 170 000,00 2 000,00 

m3/s 1,97 0,02 

Opłata stała 

zł/24h 492,50 5,00 

zł/rok 179 762,50 1 825,00 

zł/kwartał 44 940,63 456,25 

 

W tabelach poniżej zestawiono ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych 

wprowadzonych do odbiornika w 2018 roku 77  oraz na ich podstawie oszacowano 

wysokość rocznej opłaty zmiennej. 

 

Tab. 4.21 Wysokość opłaty zmiennej w 2018 roku 

Wskaźnik/ 
zanieczyszczenie 

Ładunek 
Stawka 

jednostkowa Współczynnik 
różnicujący 

Opłata zmienna 

kg/rok zł/kg tys. zł/rok 
tys. zł/ 
kwartał 

BZT5 10 638 128 4,28 0,4 18 212,48 4 553,12 

ChZT 75 649 906 1,71 0,5 64 680,67 16 170,17 

Zawiesina 
ogólna 

15 966 653 0,52 - 8 302,66 2 075,66 

Sumy chlorków i 
siarczanów 

- 0,05/0,0142 - - - 

Azot ogólny 15 698 226 - - - - 

 

76 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2017  
77 Dane GUS – Bank Danych Lokalnych 2019 



 

64 

Wskaźnik/ 
zanieczyszczenie 

Ładunek 
Stawka 

jednostkowa Współczynnik 
różnicujący 

Opłata zmienna 

kg/rok zł/kg tys. zł/rok 
tys. zł/ 
kwartał 

Fosfor ogólny 1 039 202 - - - - 

Suma 91 195,80 22 798,95 

Tab. 4.22 Wysokość średniej opłaty zmiennej w 2018 roku 

Wskaźnik/ 
zanieczyszczenie 

Opłata zmienna 
Liczba 

oczyszczalni 

Średnia opłata zmienna 

tys. zł/rok tys. zł/ kwartał tys. zł/rok 
tys. zł/ 
kwartał 

BZT5 18 212,48 4 553,12 

3 257 

5,59 1,40 

ChZT 64 680,67 16 170,17 19,86 4,96 

Zawiesina 
ogólna 

8 302,66 2 075,66 2,55 0,64 

Sumy chlorków i 
siarczanów 

b.d. b.d. b.d. b.d. 

Azot ogólny - - - - 

Fosfor ogólny - - - - 

Suma 91 195,80 22 798,95 28,00 7,00 

 

Szacowana opłata zmienna dla całego kraju wynosi ok. 91 mln zł dla roku 2018. Średnia 

opłata zmienna wnoszona przez pojedynczą oczyszczalnię ścieków wynosi ok. 28 tys. zł. 

Obie te kwoty stanowią w przybliżeniu 10-krotność szacowanej opłaty stałej. 

Analogicznie jak w przypadku opłaty stałej, wysokość opłaty zmiennej może znacznie 

różnić się w przypadku pojedynczych oczyszczalni. 

W tabeli poniżej zsumowano szacowaną opłatę stałą i zmienną za korzystanie z usług 

wodnych w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi 

w 2018 roku. 

Tab. 4.23 Suma opłaty stałej i zmiennej w 2018 roku 

Rodzaj opłaty 
Opłata całkowita Opłata średnia 

tys. zł/rok tys. zł/ kwartał tys. zł/rok tys. zł/ kwartał 

Opłata stała 9 281,0 2 320,3 2,8 0,7 

Opłata zmienna  91 195,8 22 799,0 28,0 7,0 

Suma 100 476,8 25 119,2 30,8 7,7 

 

4.3.2 Koszty ponoszone przez gospodarstwa rolne  

W myśl aktualnie obowiązującej ustawy Prawo wodne, użytkownicy wód zobowiązani są 

do uiszczania opłat w kwartalnym okresie rozliczeniowym również za pobór wód 

podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą 

urządzeń pompowych. Opłata za usługi wodne nie jest naliczana w przypadku poboru 

wód powierzchniowych na ww. cele.  

W przypadku poboru wód na potrzeby nawodnień nie ponosi się opłaty stałej, 

a wysokość opłaty zmiennej określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne wynosi 0,05 zł 

za 1 m3 pobranych wód podziemnych. Obowiązek wniesienia opłaty nie ma 

zastosowania w przypadku: 
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• powszechnego korzystania z wód, służącego m. in. do potrzeb osobistych, 

gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń 

technicznych; 

• zwykłego korzystania z wód, obejmującego m. in. pobór wód podziemnych lub 

wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę. 

Do wnoszenia opisywanej opłaty zobowiązane są więc wyłącznie podmioty prowadzące 
gospodarstwa rolne, pobierające wodę podziemną do nawodnień za pomocą urządzeń 
pompowych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3/dobę.  

W związku z powyższym trudno jest oszacować koszty ponoszone przez gospodarstwa 

rolne w zakresie poboru wody podziemnej do nawodnień bez dostępu do informacji 

gromadzonych przez Wody Polskie. W celach poglądowych w poniższej tabeli 

przedstawiono koszty poboru wody na obszarach administrowanych przez wybrane 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, które na obecnym etapie opracowania 

udostępniły dane dotyczące wielkości poboru wody podziemnej, podlegającego opłatom 

za usługi wodne.  

 

Tab. 4.24 Wysokość opłat za pobór wody podziemnej do nawodnień na obszarach 

administrowanych przez RZGW w Gdańsku, Krakowie oraz Lublinie 

Okres 
rozliczeniowy 

RZGW Gdańsk RZGW Kraków RZGW Lublin 

Wielkość 
poboru 

Kwota 
Wielkość 
poboru 

Kwota 
Wielkość 
poboru 

Kwota 

m3 zł m3 zł m3 zł 

I kwartał 2018 r. 43 949,00 2 197,45 47 653,00 2 382,65 106 721,01 5 336,05 

II kwartał 2018 r. 563 923,00 28 196,15 190 912,00 9 545,60 621 556,52 31 077,83 

III kwartał 2018 r. 645 768,00 32 288,40 166 957,00 8 347,85 490 968,60 24 548,43 

IV kwartał 2018 r. 36 363,00 1 818,15 23 336,44 1 166,82 158 607,00 7 930,35 

Rok 2018  1 290 003,00 64 500,15 428 858,44 21 442,92 1 377 853,13 68 892,66 

I kwartał 2019 r. 11 399,00 569,95 40 928,00 2 046,40 130 431,20 6 521,56 

II kwartał 2019 r.  295 177,00 14 758,85 112 609,00 5 630,45 514 869,35 25 743,47 

SUMA 1 596 579,00 79 828,95 582 395,44 29 119,77 2 023 153,68 101 157,68 

 

Ze względu na brak kompletnych informacji nie jest możliwe porównanie kosztów 

ponoszonych przez gospodarstwa rolne w zakresie poboru wody podziemnej z kosztami 

ponoszonymi przez zakłady wodno – kanalizacyjne w zakresie zrzutu ścieków 

komunalnych do odbiornika. Przyjmując założenie, że na obszarach administrowanych 

przez pozostałe RZGW kwota ta w 2018 roku była zbliżona do najwyższej kwoty 

obliczonej dla RZGW w Lublinie, całkowita opłata zmienna za pobór wód podziemnych 

do nawodnień w rolnictwie wyniosłaby ok. 707 tys. zł/rok, tj. znacznie mniej niż 

szacowana opłata za zrzut ścieków komunalnych do odbiornika, która dla 2018 roku 

wynosi 100 476,8 tys. zł/rok.  

4.4 Podsumowanie i wnioski końcowe 

Na podstawie analiz przedstawionych w niniejszym rozdziale wyznaczono obszary na 

terenie Polski o największym potencjale wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków, 

tj. tereny zagrożone deficytem wód powierzchniowych, które dodatkowo charakteryzują 

stosunkowo niskimi zasobami wód podziemnych. Występowanie takich obszarów oraz 

nasilenie występowania suszy rolniczej powoduje, iż istnieje potencjalne 

zapotrzebowanie na wykorzystanie odzyskanej wody do nawodnień.  
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W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano78 703 gminy w Polsce, na których istnieje 

potencjalne zapotrzebowanie na ponowne wykorzystanie wody w procesie nawadniania 

z uwagi na deficyt wód powierzchniowych. Największy deficyt jest obserwowalny 

w gminie wiejskiej Komorniki w województwie wielkopolskim (-198 KBW), natomiast 

najmniejszy deficyt występuje w gminie wiejskiej Olszanice w województwie 

podkarpackim (-25 KBW). W województwie pomorskim wykazano tylko 8 gmin 

zagrożonych deficytem, natomiast w województwie wielkopolskim takich gmin jest aż 

104. Zaznaczyć jednak należy iż są to gminy w których istnieje „popyt”, czyli 

zapotrzebowanie na odzyskaną wodę. „Podaż”, czyli możliwość zaspokojenia tych 

potrzeb przez istniejące zakłady oczyszczania ścieków komunalnych, zostanie 

przeanalizowana na kolejnym etapie opracowania z uwzględnieniem czynników 

gospodarczo-ekonomicznych i technologicznych. 

Na obecnym etapie oceny pojawiają się jednak wątpliwości w kwestii dostarczenia tej 

wody do ostatecznego odbiorcy. Brak odpowiedniej infrastruktury spowodowałby 

konieczność dowożenia wody za pomocą cystern, co z kolei wiązałoby się 

z dodatkowym nakładem finansowym oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z transportu. Zakres wykonalności projektowanego rozporządzenia 

w zakresie dostarczenia wody na pola uprawne wymaga więc dalszej analizy. 

Należy mieć także na uwadze, iż w opracowanych planach przeciwdziałania skutkom 

suszy na obszarach regionów wodnych wyznaczono kierunki działań służących 

ograniczeniu skutkom suszy, wśród których najczęściej wymieniano zwiększenie retencji 

na obszarach rolniczych, budowę sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników 

małej retencji lub wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie 

(możliwe wyłącznie na obszarach o odpowiednich zasobach wód podziemnych). 

W aktualnie opracowywanym projekcie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy 79 

spośród optymalnych działań mogących zwiększyć dostępne zasoby wodne na terenach 

rolniczych wymieniono stosowanie odpowiedniej agrotechniki i agromelioracji, 

zwiększenie retencji, wykorzystanie wód z systemów drenarskich, a także budowę 

i przebudowę urządzeń melioracyjnych. W żadnym z opracowanych do tej pory 

dokumentów nie rozważano wykorzystania do nawodnień wody odzyskanej ze ścieków. 

Jak wykazano na podstawie szacunkowych obliczeń, obecnie zakłady wodno–

kanalizacyjne ponoszą wysokie koszty za korzystanie z usług wodnych, przy czym na 

obecnym etapie trudno określić, jak potencjalna sprzedaż odzyskanej wody wpłynęłaby 

na wysokość opłaty zmiennej obliczanej na podstawie ładunków zanieczyszczeń. Przy 

obecnym stanie prawnym, okresowe zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków 

komunalnych nie wpłynęłoby na wysokość opłaty stałej, obliczanej na podstawie 

maksymalnej sekundowej ilości ścieków, ujętej w pozwoleniu wodnoprawnym. Koszty 

ponoszone przez podmioty prowadzące gospodarstwa rolne są obecnie znacznie niższe 

chociażby ze względu na fakt, iż aktualnie obowiązująca ustawa Prawo wodne nie 

nakłada obowiązku wnoszenia opłat za pobór wód powierzchniowych.  

Opisane wyżej aspekty powinny być uwzględnione w dalszych analizach, także 

w zakresie wykonalności projektowanego rozporządzenia. 

 

78 Wykaz gmin wytypowanych jako potencjalne obszary do ponownego wykorzystania wody w procesie 

nawadniania z uwagi na deficyt wód powierzchniowych dołączono jako Załącznik 5 
79  PGW Wody Polskie, Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach 
dorzeczy, Warszawa 2019 
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5 Krajowe regulacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa wody 

Do najważniejszych aktów prawnych w Polsce regulujących wymogi jakościowe wody, 

odprowadzanych ścieków do środowiska i możliwości ponownego wykorzystania wody 

ze ścieków należą: 

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 

z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) 

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) 

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

(Dz. U. poz. 1220) 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 528) 

8) PN-C-04635:1984 Woda do nawadniania roślin na użytkach rolnych oraz do ich 

opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin (norma wycofana) 

 

Według ustawy Prawo wodne, mówiąc o ściekach należy rozumieć przez to: 

− wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,  

− ciekłe odchody zwierząt (z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania),  

− wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze 

niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, 

miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

− wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, 

− wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 

wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 

wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych 

w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących 

z odwodnienia zakładów górniczych, 

− wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 

w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile 

ilość i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone 

w warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym, 
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− wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo 

innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych 

ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo 

tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 

kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 

danego cyklu, 

które są wprowadzane do wód lub do ziemi. 

W zależności od pochodzenia wyróżnia się 3 rodzaje ścieków:  

− bytowe – obejmujące ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 

pochodzące z tych budynków, 

− komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane 

urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 

− przemysłowe - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 

roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością 

handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące 

ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 

kanalizacyjnymi tego zakładu. 

Zgodnie z zapisami Prawa wodnego, w przypadku wprowadzenia klęski żywiołowej, 

w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy, wojewoda może, w drodze aktu prawa 

miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności 

w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także zmiany 

sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.  

Wykonywanie robót lub czynności obejmujących m.in. wprowadzanie ścieków lub do 

ziemi lub rolnicze wykorzystanie ścieków, może być zakazane lub ograniczone także: 

• na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody (w strefach ochrony bezpośredniej 

działania tego typu są niedopuszczalne, gdyż w ich granicach zakazane jest 

użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody); 

• na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na których obowiązują 

zakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, 

w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. 

Prawo wodne rozróżnia powszechne, zwykłe oraz szczególne korzystanie z wód.  

Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa 

domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do 

wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. 

Prawo do zwykłego korzystania z wód przysługuje właścicielowi gruntu i obejmuje prawo 

do korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych 

znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje: 

− wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 

5 m3/dobę,  
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− pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie 

nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, 

przy czym czynności te powinny służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnego 

gospodarstwa domowego lub rolnego.  

Szczególnie korzystanie z wód wykracza poza powszechne i zwykłe korzystanie z wód. 

Zgodnie z art. 34, szczególne korzystanie z wód obejmuje m.in. nawadnianie gruntów 

lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę oraz rolnicze 

wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3/dobę. 

Dodatkową kategorię korzystania z wód stanowią tzw. usługi wodne, polegające na 

zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie 

wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego oraz szczególnego korzystania 

z wód. Zgodnie z art. 35 ust. 3, usługi wodne obejmują m.in. wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych. 

Wprowadzając ścieki do wód lub do ziemi, podmiot korzystający z usług wodnych, 

zobowiązany jest do mierzenia ilości i temperatury wprowadzanych ścieków, jeżeli 

wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s.  

W art. 54 ust. 2 istnieje zapis mówiący o tym, że jeżeli istniejące przepisy prawa Unii 

Europejskiej dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniem wymagają zastosowania 

bardziej rygorystycznych dopuszczalnych wartości emisji, należy stosować te bardziej 

rygorystyczne w zakresie m.in. warunków, jakie należy spełnić w celu rolniczego 

wykorzystania ścieków.  

Zgodnie z art. 75, zakazane jest wprowadzanie ścieków: 

− bezpośrednio do wód podziemnych,  

− do wód: 

• powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi 

z istniejących form ochrony przyrody, stref ochrony zwierząt łownych albo 

ostoi utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, a także stref ochronnych ujęć wody oraz 

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

• powierzchniowych w obrębie kąpielisk, miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli i plaż publicznych nad wodami oraz 

w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic; 

• stojących; 

• jezior, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 

24 godziny, 

• cieków naturalnych oraz kanałów będących dopływami jezior, jeżeli czas 

dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny; 

− do ziemi: 

• w przypadku ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno 

być eliminowane lub ograniczane; 

• jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form 

ochrony przyrody, stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi utworzonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, a także stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych; 
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• jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad 

zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód 

przed zanieczyszczeniem; 

• jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad 

zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód 

przed zanieczyszczeniem; 

• w pasie technicznym, stanowiącym strefę wzajemnego bezpośredniego 

oddziaływania morza i lądu, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 roku 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 

• w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad 

wodami. 

Obowiązek oczyszczania ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi wynika 

z zapisów art. 78 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym ścieki wprowadzane do wód 

lub do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód albo usług wodnych powinny być 

oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą zawierać: 

− odpadów (w rozumieniu ustawy o odpadach) i zanieczyszczeń pływających,  

− substancji priorytetowych,  

− chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni 

są chorzy na choroby zakaźne. 

Ścieki te nie mogą także powodować w wodach zmian w biocenozie, zmian mętności, 

barwy i zapachu ani formowania się osadów lub piany. Zaznaczono również, że nie 

można rozcieńczać ścieków w celu uzyskania ich odpowiedniego stanu.  

Organ właściwy wydający pozwolenia wodnoprawne w sprawie wprowadzania ścieków 

bytowych lub komunalnych do wód lub do ziemi, może określić minimalny procent 

redukcji substancji zanieczyszczających, jeśli zapewni się nieprzekroczenie najwyższych 

dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.  

Prawo wodne w art. 83 stanowi, że wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są 

zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, a tam gdzie jest to 

celowe, powtórnie wykorzystywać oczyszczone ścieki. Kolejny zapis mówi o tym, że 

ścieki bytowe oraz ścieki komunalne i ścieki przemysłowe biologiczne rozkładalne oraz 

wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być 

oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie.  

Rolnicze wykorzystanie ścieków to nawadnianie użytków rolnych, nawożenie użytków 

rolnych (przez dodanie materiałów do gleby albo przez rozprowadzanie na powierzchni, 

albo przez wstrzykiwanie do gruntu, umieszczanie pod powierzchnią gruntu lub 

mieszanie z warstwami powierzchniowymi gruntu) oraz nawadnianie oraz nawożenie 

stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.  

Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone 

w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą 

przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz utrudniać przebiegu 

procesów samooczyszczania się gleby. Nie można rolniczo wykorzystywać ścieków 

na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia 

w stanie surowym, kiedy grunt jest zamarzniętym zalany lub nasycony wodą, przykryty 

śniegiem, na gruntach, gdzie zwierciadło wód podziemnych jest wyżej niż 1,5 m, na 

obszarach o 10% spadku terenu dla gruntów ornych i 20% spadku terenu dla łąk, 

pastwisk i plantacji drzew liściastych oraz na obszarach zagrożonych powodzią.  
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Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zakłady przeznaczające ścieki do 

rolniczego wykorzystania są zobowiązane do prowadzenia pomiarów ilości i jakości 

ścieków oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów. Natomiast operat, na 

podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie 

ścieków, poza standardowymi elementami opisanymi w art. 409 ust.1 i 2 Prawa 

wodnego, zawiera dodatkowo określenie ilości, stanu i składu ścieków, rocznych 

wielkości dawek polewowych i terminów ich stosowania, numerów i powierzchni 

nawożonych działek oraz charakterystykę gruntów przeznaczonych do rolniczego 

wykorzystania ścieków.  

Wprowadzanie ścieków do ziemi w celu rolniczego wykorzystania jest zwolnione z opłat.  

Podstawowym celem oczyszczania ścieków jest usuwanie z nich zanieczyszczeń 

organicznych i nieorganicznych, co zostało uregulowane m.in. w przepisach 

określających wielkość wybranych wskaźników zanieczyszczenia ścieków przed 

odprowadzeniem ich do wód lub do ziemi (rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych).  

Rozporządzenie określa warunki odprowadzania ścieków do środowiska, w tym 

najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających (lub procent redukcji 

tych substancji) jakie mogą być obecne w ściekach odprowadzanych do środowiska. 

Przepisy dotyczą wszystkich rodzajów ścieków – bytowych, komunalnych 

i przemysłowych – a także wód opadowych lub roztopowych.  

Głównymi wskaźnikami jakości oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych są: 

BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. W przypadku ścieków 

przemysłowych, poza wymienionymi powyżej, wyróżniono znacznie więcej substancji 

zanieczyszczających, jakich minimalne parametry muszą być osiągnięte. 

Parametry ścieków przeznaczonych do celów rolniczych zostały określone 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych.  

Wymogi jakie muszą spełniać ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania 

obejmują: 

− redukcja BZT5 ścieków o co najmniej 20%, redukcja zawiesiny ogólnej o co 

najmniej 50%,  

− warunki sanitarne (Tab. 5.1), 

Tab. 5.1 Warunki sanitarne 

Wskaźnik Wielkość dopuszczalna 

Bakterie chorobotwórcze z rodzaju 
Salmonella 

niewykrywalne w 1 l 

Obecność żywych jaj pasożytów  
(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.) 

nieobecne w 1 l 
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− brak zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 

a w szczególności brak możliwości zanieczyszczenia tych wód substancjami 

szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, 

− brak przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wybranych substancji 

zanieczyszczających określonych dla ścieków przemysłowych (Tab. 5.2 

i Tab. 5.3), 

Tab. 5.2 Najwyższe dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego80 

Rodzaj 
substancji 

Rodzaj działalności Jednostka 

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

średnia 
dobowa 

średnia 
miesięczna 

Rtęć (Hg) 

Elektroliza chlorków metali 
alkalicznych 

mg Hg/l 
ścieków 

0,2 0,05 

1) Produkcja chlorku winylu w 
zakładach przemysłu chemicznego 
stosujących katalizatory rtęciowe 
2) Procesy inne niż produkcja chlorku 
winylu w zakładach przemysłu 
chemicznego stosujących katalizatory 
rtęciowe 

0,1 0,05 

Produkcja katalizatorów rtęciowych 
stosowanych w produkcji chlorku 
winylu 

0,1 0,05 

Produkcja organicznych i 
nieorganicznych związków rtęci, z 
wyjątkiem katalizatorów rtęciowych 
stosowanych w produkcji chlorku 
winylu 

0,1 0,05 

Produkcja baterii galwanicznych 
zawierających rtęć 

0,1 0,05 

Przemysł metali nieżelaznych: 
1) odzysk rtęci 
2) wydobycie i rafinacja metali 
nieżelaznych 

0,1 0,05 

Oczyszczanie toksycznych odpadów 
zawierających rtęć 

0,1 0,05 

Inna działalność 0,06 0,03 

Kadm (Cd) 

Wydobycie cynku, rafinacja ołowiu i 
cynku, przemysł metalowy (związany z 
kadmem) i metali nieżelaznych 

mg Cd/l 
ścieków 

0,4 0,2 

Produkcja związków kadmu 0,4 0,2 

Produkcja barwników 0,4 0,2 

Produkcja stabilizatorów 0,4 0,2 

Produkcja baterii galwanicznych i 
akumulatorów 

0,4 0,2 

Powlekanie elektrolityczne 0,4 0,2 

Przemysł szklarski 0,1 - 

Przemysł ciepłowniczy 0,05 - 

Przemysł ceramiczny 0,07 - 

Produkcja kwasu fosforowego lub 
nawozów fosforowych z fosforytów 

0,4 0,2 

Inna działalność 0,4 0,2 

 

80 Na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia 
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Tab. 5.3 Najwyższe dopuszczalne wartości dla pozostałych substancji 

zanieczyszczających 

Nazwa wskaźnika 

Zakres stosowania 

Jednostka 
Najwyższa 

dopuszczalna 
wartość 

dla ścieków 
przemysłowych 

dla ścieków 
przemysłowych 

biologicznie 
rozkładalnych 

pH 

Dotyczy przemysłu 
sodowego 

Nie dotyczy 

- 

6,5-12,5 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

6,5-9 

Arsen 

Dotyczy przemysłu 
szklarskiego 

Nie dotyczy 

mg As/l 

0,3 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 0,1 

Bar 

Dotyczy przemysłu 
szklarskiego 

Nie dotyczy 

mg Ba/l 

3 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 2 

Beryl 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Be/l 1 

Bor 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg B/l 1 

Cynk 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy sektora lp. 
6 

mg Zn/l 2 

Cyna 

Dotyczy ścieków z 
produkcji farb 
powłokowych i 

żywic lakierniczych 

Nie dotyczy 

mg Sn/l 

1 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 2 

Chrom+6 

Dotyczy przemysłu 
ciepłowniczego 

Nie dotyczy 

mg Cr/l 

0,5 

Dotyczy ścieków z 
przemysłu 

garbarskiego 
Nie dotyczy 0,05 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 0,1 

Chrom ogólny 

Dotyczy ścieków z 
przemysłu 

garbarskiego 
Nie dotyczy 

mg Cr/l 

1 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 0,5 

Kobalt 

Dotyczy przemysłu 
ceramicznego 

Nie dotyczy 

mg Co/l 

0,1 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 1 

Miedź 

Dotyczy przemysłu 
ceramicznego 

Nie dotyczy 

mg Cu/l 

0,1 

Dotyczy 
pozostałych 

Dotyczy sektorów 
lp. 3, 6 i 7 

0,5 



 

74 

Nazwa wskaźnika 

Zakres stosowania 

Jednostka 
Najwyższa 

dopuszczalna 
wartość 

dla ścieków 
przemysłowych 

dla ścieków 
przemysłowych 

biologicznie 
rozkładalnych 

rodzajów ścieków 

Molibden 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Mo/l 1 

Nikiel 

Dotyczy przemysłu 
ceramiczne 

Nie dotyczy 

mg Ni/l 

0,1 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 0,5 

Ołów 

Dotyczy przemysłu 
ciepłowniczego 

Nie dotyczy 

mg Pb/l 

0,1 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 0,5 

Selen 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Se/l 1 

Srebro 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Ag/l 0,1 

Tal 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Tl/l 1 

Tytan 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Ti/l 1 

Wanad 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg V/l 2 

Chlor wolny 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg Cl2/l 0,2 

Chlor całkowity 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy sektorów 
lp. 1-3, 5, 6 i 11 

mg Cl2/l 0,4 

Cyjanki wolne 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg CN/l 0,1 

Cyjanki związane 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg CN/l 5 

Fluorki  
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg F/l 25 

Rodanki 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg CNS/l 10 

Siarczki 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy sektorów 
lp. 3 i 7 

mg S/l 0,2 

Aldehyd 
mrówkowy 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg/l 2 

Akrylonitryl 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg/l 20 

Fenole lotne 
(indeks fenolowy) 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg/l 0,1 

Insektycydy z 
grupy 
węglowodorów 
chlorowanych 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

μg/l 0,5 

Insektycydy 
fosforoorganiczne 
i karbaminianowe 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

μg/l 10 

Kaprolaktam 
Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg/l 10 

Surfaktanty Dotyczy wszystkich Nie dotyczy mg/l 5 
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Nazwa wskaźnika 

Zakres stosowania 

Jednostka 
Najwyższa 

dopuszczalna 
wartość 

dla ścieków 
przemysłowych 

dla ścieków 
przemysłowych 

biologicznie 
rozkładalnych 

anionowe 
(substancje 
powierzchniowo 
czynne anionowe) 

rodzajów ścieków 

Surfaktanty 
niejonowe 
(substancje 
powierzchniowo 
czynne niejonowe) 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Nie dotyczy mg/l 10 

Suma 
surfaktantów 
anionowych i 
niejonowych 

Nie dotyczy 
Dotyczy sektora lp. 

3 
mg/l 1 

Substancje 
ekstrahujące się 
eterem naftowym 

Nie dotyczy 
Dotyczy sektorów 
lp. 1, 2, 4, 5, 9 i 11 

mg/l 

20 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Nie dotyczy 50 

Węglowodory 
ropopochodne 

Dotyczy rafinerii 
ropy naftowej 

Nie dotyczy 

mg/l 

5 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

15 

Lotne 
węglowodory 
aromatyczne - BTX 
(benzen, toluen, 
ksylen) 

Dotyczy wszystkich 
rodzajów ścieków 

Dotyczy wszystkich 
sektorów 

mg/l 0,1 

Adsorbowalne 
związki 
chloroorganiczne - 
AOX 

Dotyczy produkcji 
bielonej masy 
celulozowej, 

siarczanowej i 
siarczynowej 

Nie dotyczy 

mg Cl/l 

5 

Nie dotyczy 
Dotyczy sektorów 

lp. 1-7 (tylko ścieki z 
gorzelni) i 11  

0,5 

Dotyczy 
pozostałych 

rodzajów ścieków 
Nie dotyczy 1 

Ponadto, powinny być spełnione następujące wymogi: 

− gleby w których w warstwie 0-25 cm zawartość metali ciężkich nie przekracza 

dopuszczalnych wartości (Tab. 5.4),  

− badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków 

przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na 

dwa miesiące, 

− badania zawartości metali ciężkich w glebach na obszarach, na których może 

być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, przeprowadza się co 5 lat, 

− rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego 

występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą 

nieprzepuszczalną, 
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− położenie gruntów, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie 

ścieków, oraz położenie urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania 

i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania powinno odpowiadać 

warunkom określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem, badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania 

stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się 

co najmniej raz na dwa miesiące. 

Dodatkowo rozporządzenie określa dopuszczalną zawartość metali ciężkich w glebach 

w warstwie 0-25 cm, na obszarach, na których ścieki mogą być stosowane w celach 

rolniczych (Tab. 5.4). Możliwość rolniczego wykorzystania ścieków jest również 

uwarunkowana położeniem gruntów oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do 

magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania. 

 

Tab. 5.4 Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach, w warstwie 0-25 cm, na 

obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystywanie ścieków81 

Pierwiastek Jednostka 

Zawartość w glebach 

bardzo 
lekkich 

lekkich średnich ciężkich 

Ołów mg/kg suchej masy 20 40 60 80 

Kadm mg/kg suchej masy 0,5 1 2 3 

Rtęć mg/kg suchej masy 0,7 0,8 1,2 1,5 

Nikiel mg/kg suchej masy 10 20 35 50 

Cynk mg/kg suchej masy 60 80 120 180 

Miedź mg/kg suchej masy 20 25 50 75 

Chrom mg/kg suchej masy 30 50 75 100 

 

Tab. 5.5 Warunki położenia gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania 

ścieków oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania 

ścieków do rolniczego wykorzystania 

Położenie gruntów Minimalna odległość 

Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków: 

1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy 
rozprowadzaniu ścieków: 

 

a) grawitacyjnym, 100 m 

b) za pomocą deszczowni; 200 m 

2) od dróg publicznych i linii kolejowych przy rozprowadzaniu 
ścieków: 

 

a) grawitacyjnym, 20 m 

b) za pomocą deszczowni; 70 m 

3) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:  

a) do 2%, 30 m 

b) od 2 do 10%, 50 m 

c) ponad 10%; 70 m 

4) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do 
zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu: 

 

a) do 2%, 50 m 

b) od 2 do 10%, 80 m 

c) ponad 10%; 100 m 

 

81 Na podstawie załącznika nr 10 do rozporządzenia.  
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5) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, 
stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia. 

250 m 

Położenie urządzeń i instalacji Minimalna odległość 

Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania 
ścieków do rolniczego wykorzystania: 

1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości ścieków:   

a) do 100 m 3 /dobę, 100 m 

b) do 5000 m 3 /dobę, 300 m 

c) ponad 5000 m 3 /dobę; 500 m 

2) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:  

a) do 2%, 50 m 

b) ponad 2%; 80 m 

3) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do 
zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:  

 

a) do 2%, 100 m 

b) ponad 2%; 150 m 

4) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, 
stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia. 

250 m 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z zapisami art. 100 ust. 1 

i art. 114 ustawy Prawo wodne określa w rozporządzeniu w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 

w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego listę 47 substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, a w rozporządzeniu w sprawie wykazu substancji 

priorytetowych określa wykaz 45 substancji priorytetowych.  

 

Tab. 5.6 Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

substancji priorytetowych 

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego 

Substancje priorytetowe 

aldryna (C12H8Cl6),  
antymon,  
arsen,  
azot amonowy  
azot azotynowy,  
bar,  
beryl,  
bor,  
chrom ogólny,  
chrom sześciowartościowy,  
cyjanki wolne i cyjanki związane,  
cyna,  
cynk, 
1,2-dichloroetan (EDC),  
dieldryna (C12H8Cl6O),  
dioksyny,  
dichloro-difenylo-trichloroetan (DDT),  
endryna (C12H8Cl6O),  
fenole lotne (indeks fenolowy),  
fluorki,  
fosfor i związki fosforu oznaczone jako fosfor 

alachlor, 
antracen, 
atrazyna, 
benzen, 
bromowane difenyloetery, 
kadm i jego związki, 
chloroalkany 
chlorfenwinfos 
chloropiryfos (chloropiryfos etylkowy), 
1,2-dichloroetan, 
dichlorometan, 
ftalan di(2-etyloheksylu)(DEHP), 
diuron, 
endosulfan, 
fluoranten, 
heksachlorobenzen, 
heksachlorobutadien, 
heksachlorocykloheksan, 
izoproturon, 
ołów i jego związki,  
rtęć i jej związki, 
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Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego 

Substancje priorytetowe 

ogólny,  
furany,  
heksachlorobenzen (HCB), 
heksachlorobutadien (HCBD),  
heksachlorocykloheksan (HCH),  
izodryna (C12H8Cl6),  
kadm (Cd),  
kobalt,  
miedź,  
molibden,  
nikiel,  
ołów,  
pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-
pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole,  
polichlorowane bifenyle (PCB), 
polichlorowane trifenyle (PCT),  
rtęć (Hg),  
selen,  
srebro,  
tal,  
tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 
(CCl4),  
tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER),  
trichlorobenzen (TCB),  
trichloroetylen (TRI),  
trichlorometan (chloroform) (CHCl3), tytan,  
wanad,  
węglowodory ropopochodne. 

naftalen, 
nikiel i jego związki, 
nonylofenole, 
oktylofenole, 
pentachlorobenzen, 
pentachlorofenol, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA), 
symazyna, 
związki tributylocyny, 
trichlorobenzeny, 
trichlorometan (chloroform), 
trifluralina, 
dikofol, 
kwas perfluorooktanosulfonowy i jego 
pochodne (PFOS), 
chinoksyfen, 
dioksyny i związki dioksynopodobne, 
aklonifen, 
bifenoks, 
cybutryna, 
cypermetryna, 
dichlorfos, 
heksabromocyklododekany (HBCDD), 
heptachlor i epoksyd heptachloru, 
terbutryna 

 

Co istotne, w odniesieniu do ścieków odprowadzanych do środowiska wskaźniki 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego w uwarunkowaniach prawnych dotyczą 

jedynie Salmonelli i żywych jaj pasożytów. Natomiast stopień zanieczyszczenia 

bakteryjnego jest kryterium stosowanym w ocenie przydatności wody w celach 

spożywczych, rekreacyjnych oraz rolniczych. 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa 

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

Kryteria jakości wody przeznaczonej do spożycia obejmują zarówno wskaźniki 

bakteriologiczne, fizykochemiczne jak i organoleptyczne. Substancje badane w wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi podzielono według następujących grup, 

w zależności od poziomu wpływu na zdrowie konsumentów: 

 

Tab. 5.7 Parametry mikrobiologiczne 

Parametr 

Wartość parametryczna 

Liczba mikroorganizmów  Objętość próbki  

jtk lub NPL ml 

Escherichia coli 0 100 

Enterokoki 0 100 
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Parametry mikrobiologiczne są podstawowym wskaźnikiem jakości wody. Występowanie 

w wodzie mikroorganizmów takich jak E. coli lub enterokoki wskazuje na 

zanieczyszczenie typu kałowego, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie 

i wywoływać choroby wodopochodne82.  

 

Tab. 5.8 Parametry chemiczne 

Parametry 
Wartość 

parametryczna 
Jednostka 

Akrylamid 0,10 µg/l 

Antymon 5,0 µg/l 

Arsen 10 µg/l 

Azotany 50 mg/l 

Azotyny 0,50 mg/l 

Benzen 1,0 µg/l 

Benzo(a)piren 0,010 µg/l 

Bor 1,0 mg/l 

Bromiany 10 µg/l 

Chlorek winylu 0,50 µg/l 

Chrom 50 µg/l 

Cyjanki 50 µg/l 

1,2-dichloroetan 3,0 µg/l 

Epichlorohydryna 0,10 µg/l 

Fluorki 1,5 mg/l 

Kadm 5,0 µg/l 

Miedź 2,0 mg/l 

Nikiel 20 µg/l 

Ołów 10 µg/l 

Pestycydy 0,10 µg/l 

Σ pestycydów 0,50 µg/l 

Rtęć 1,0 µg/l 

Selen 10 µg/l 

Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 10 µg/l 

Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,10 µg/l 

Trihalometany - ogółem (Σ THM) 100 µg/l 

 

Według wytycznych WHO znaczna liczba poważnych problemów zdrowotnych może 

wystąpić właśnie w wyniku chemicznego zanieczyszczenia wody pitnej. Większość 

substancji chemicznych może wywołać szkodliwe skutki dla zdrowia w wyniku 

długotrwałego narażenia, jednak istnieją również substancje, które mogą prowadzić do 

problemów zdrowotnych wynikających z pojedynczego narażenia. Ponadto w przypadku 

zanieczyszczenia chemicznego woda często nie jest zdatna do picia z powodu 

niedopuszczalnego smaku, zapachu i wyglądu83. 

A. Parametry wskaźnikowe 

Obejmują parametry z podziałem na wskaźniki mikrobiologiczne i wskaźniki 

organoleptyczne i fizykochemiczne. 

 

82 Red.: Kamińska A., Strzemieczna A.: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium. Główny 

Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2018 
83 Wytyczne dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte. Bydgoszcz 2014 (Guidelines for Drinking-

water Quality – 4th Edition, World Health Organization 2011) – str. 7 
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Tab. 5.9 Wskaźniki mikrobiologiczne 

Parametr 

Wartość parametryczna 

liczba mikroorganizmów objętość próbki  

jtk lub NPL ml 

Bakterie grupy coli 0 100 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Bez nieprawidłowych zmian  

Clostridium perfringens (łącznie ze 
sporami) 

0 100 

 

Tab. 5.10 Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne 

Parametr Wartość parametryczna Jednostka 

Glin (Al) 200 µg/l 

Jon amonu 0,50 mg/l 

Barwa 
Akceptowalna przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
 

Chlorki 250 mg/l 

Mangan 50 µg/l 

Mętność 
Akceptowalna przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres 

wartości do 1,0 
NTU 

Ogólny węgiel organiczny (OWO) Bez nieprawidłowych zmian  

Stężenie jonów wodoru (pH) 6,5-9,5  

Przewodność elektryczna 2.500 µS/cm 

Siarczany 250 mg/l 

Smak 
Akceptowalny przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
 

Sód 200 mg/l 

Utlenialność z KMnO4 5,0 mg/l O2 

Zapach 
Akceptowalny przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
 

Żelazo 200 µg/l 

 

Przekroczenie wyżej wymienionych parametrów wskaźnikowych w wodzie 

przeznaczonej do spożycia może świadczyć o:  

− wtórnym zanieczyszczeniu wody,  

− nieprawidłowościach w procesie uzdatniania wody (efektywności uzdatniania),  

− nieprawidłowościach w instalacji wodnej84. 

 

B. Dodatkowe wymagania chemiczne 

 

Tab. 5.11 Dodatkowe wymagania chemiczne 

Parametry Wartość parametryczna Jednostka 

Bromodichlorometan 0,015 mg/l 

Chlor wolny 0,3 mg/l 

Chloraminy 0,5 mg/l 

Σ chloranów i chlorynów 0,7 mg/l 

Ozon 0,05 mg/l 

Trichlorometan (chloroform) 0,030 mg/l 

 

84 Red.: Kamińska A., Strzemieczna A.: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium. Główny 

Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2018 
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Parametry Wartość parametryczna Jednostka 

Magnez 7-125 mg/l 

Srebro 0,010 mg/l 

Twardość 60-500 mg/l 

 

Dodatkowe parametry zostały przyjęte z uwagi na ich istotne znaczenie w ocenie 

bezpieczeństwa wody dla zdrowia oraz rolę jaką pełnią w zapewnieniu odpowiedniej 

jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody85. 

C. Substancje promieniotwórcze 

 

Tab. 5.12 Substancje promieniotwórcze 

Parametr Wartość parametryczna Jednostka 

Radon 100 Bq/l 

Tryt 100 Bq/l 

Dawka orientacyjna 0,10 mSv/rok 

Zgodnie z wytycznymi WHO woda przeznaczona do spożycia może zawierać substancje 

radioaktywne („radionuklidy”), które mogłyby stwarzać ryzyko dla ludzkiego zdrowia. 

Jednak jest ono zazwyczaj niewielkie w porównaniu z ryzykiem związanym 

z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i chemicznym wody pitnej86. 

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Badania jakości wody wykonuje się w zakresie wymagań i parametrów objętych 

monitoringiem zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

(Tab. 5.13). 

 

Tab. 5.13 Parametry objęte monitoringiem 

Parametry grupy A 

Escherichia coli (E. coli) 
Bakterie grupy coli 
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C 
Barwa 
Mętność 
Smak 
Zapach 
Stężenie jonów wodoru (pH) 
Przewodność elektryczna 

Dodatkowe parametry zidentyfikowane jako istotne do monitorowania danej strefy 
zaopatrzenia w wodę ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie 
z normą PN-EN 15975 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne 
dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, jeżeli ją 
przeprowadzono, oraz oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów jako niezbędne do 
celów: – ochrony zdrowia ludzkiego lub – zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli 
wody. 

Azotyny 
Jon amonu 

 

85 Red.: Kamińska A., Strzemieczna A.: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium. Główny 

Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2018 
86 Wytyczne dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte. Bydgoszcz 2014 (Guidelines for Drinking-

water Quality – 4th Edition, World Health Organization 2011) – str. 233 
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Glin (Al) 
Żelazo 

Parametry grupy B 

Enterokoki 
Akrylamid 
Antymon 
Arsen 
Azotany 
Benzen 
Benzo(a)piren 
Bor 
Bromiany 
Chlorek winylu 
Chrom 
Cyjanki 
1,2-dichloroetan 
Epichlorohydryna 
 Fluorki 
Kadm 
Miedź 
Nikiel 
Ołów 
Pestycydy 
Σ pestycydów 
Rtęć 
Selen 
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 
Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
Trihalometany – ogółem (Σ THM) 
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) 
Glin (Al) 
Jon amonu 
Chlorki 
Mangan 
Ogólny węgiel organiczny (OWO) 
Siarczany 
Sód 
Utlenialność z KMnO4 
Żelazo 
Bromodichlorometan 
Chlor wolny 
Chloraminy 
Σ chloranów i chlorynów 
Ozon 
Trichlorometan (chloroform)  
Magnez 
Srebro 
Twardość  

 

Zgodnie z art. 3 pkt 46 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzanie ścieków do 

ziemi to także wprowadzanie ścieków do gleby.  

W polskim prawodawstwie brak jest regulacji dotyczących warunków 

wykorzystania i jakości wody odzyskanej ze ścieków bezpośrednio do nawodnień 

w rolnictwie.  

Jakość wody stosowanej do nawodnień w zakresie zawartości niektórych pierwiastków 

określała norma krajowa PN-C-04635:1984 (wycofana w 2015 r.). Dotyczy ona przede 
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wszystkim metali ciężkich, które wykazują dużą zdolność do akumulacji w roślinach, nie 

uwzględnia jednak różnorodności warunków i wymagań uprawianych roślin. Norma 

regulowała wodę przeznaczoną do nawadniania roślin bez równoczesnego nawożenia. 

Dopuszczalne wartości wskaźników w wodzie do nawadniania wg tej normy 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tab. 5.14 Wymagania dla wskaźników i rodzajów zanieczyszczenia w wodze do 

nawadniania roślin na użytkach rolnych  

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalna ilość (mg/l) 

Barwa mg/l 30 

ChZT mg/l 100 

BZT5 mg/l 12 

Temperatura °C 28 

Twardość ogólna mval/dm3 14 

Wartość pH  6÷8 

Zapach intensywność 3 

Arsen (As) mg/l 0,2 

Akrylonitryl mg/l 2,0 

Bor (B) mg/l 0,5 

Chlorki (Cl) mg/l 400 

Chlor wolny mg/l 0,5 

Chrom (Cr3+) mg/l 0,5 

Chrom (Cr6+) mg/l 0,1 

Cyjanki wolne mg/l 0,05 

Cyjanki związane mg/l 3,0 

Cynk (Zn) mg/l 2,0 

Substancje powierzchniowoczynne mg/l 3,0 

Fluor (F) mg/l 1,5 

Fenole lotne mg/l 0,05 

Foschlor mg/l 0,02 

Glin (Al) mg/l 5 

Kaprolaktam mg/l 1 

Kadm (Cd) mg/l 0,1 

Gamma HCH mg/l 0,04 

Lit mg/l 2,0 

Mangan mg/l 0,8 

Malation mg/l 0,05 

Metoksychlor mg/l 0,02 

Metyloparation mg/l 0,01 

Miedź mg/l 0,2 

Nikiel (Ni) mg/l 1,0 

Oleje mg/l 
brak widocznych śladów na 

powierzchni wody 

Ołów (Pb) mg/l 0,1 

Rodanki mg/l 1,0 

Rtęć (Hg) mg/l 0,01 

Siarczki (S) mg/l 0,1 

Siarczany mg/l 400 

Selen mg/l 0,05 

Sód mg/l 140 

Srebro mg/l 0,01 

Substancje rozpuszczone  mg/l 1200 

Suma metali ciężkich (Ni, Co, Cu, Cr, As, 
Cd, Pb, Hg) 

mg/l 1,0 

Substancje ekstrahujące się eterem mg/l 40 
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Wskaźnik Jednostka Dopuszczalna ilość (mg/l) 

naftowym 

Substancje promieniotwórcze mg/l  

Wanad mg/l 1,0 

Zawiesina ogólna mg/l 50 

Żelazo mg/l 10 

Wskaźnik coli  10 

Próba biologiczna z rybami 
stężenie 

toksyczne 
C50 

 

Powyższą normę wycofano w 2015 roku, a obecnie w Polsce nie istnieją żadne inne 

wytyczne odnośnie wody wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie. Nie ma 

również odrębnych przepisów, które wprost regulują zasady prowadzenia badań wody 

pobieranej na cele nawadniania. Jedynie gdy na pobór wody wydano pozwolenie 

wodnoprawne, to organ wydający pozwolenie może zamieścić w decyzji wymóg badania 

wody surowej, określając częstotliwość tych badań.  
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6 Unijne regulacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa wody 

Unijne regulacje prawne 

Ramy prawne odnoszące się bezpośrednio do zbierania, oczyszczania i odprowadzania 

ścieków komunalnych są szczegółowo wyznaczone przez Dyrektywę Rady 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych 

– nazywaną inaczej dyrektywą ściekową. Dyrektywa ta ma na celu ochronę środowiska 

przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków komunalnych, przy czym 

szczegółowo ustala warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi oraz określa najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających 

dla ścieków. Zgodnie z art. 12. ust. 1. Państwa Członkowskie są zobowiązane do 

wykorzystywania wtórnie oczyszczonych ścieków w każdym przypadku gdy jest to 

właściwe, a drogi usuwania muszą ograniczać do minimum niekorzystne skutki dla 

środowiska. Dyrektywa ta określa również wymogi odnoszące się do monitoringu 

oczyszczonych ścieków i wód, do których ścieki są odprowadzane. 

W tabeli poniżej przedstawiono wymagania dotyczące ścieków komunalnych 

odprowadzanych z oczyszczalni, zgodne z powyższą dyrektywą.  

 

Tab. 6.1 Wymagania dotyczące jakości ścieków komunalnych zgodnie z Dyrektywą 

Rady 91/271/EWG 

Nazwa wskaźnika Stężenie 
Minimalny procent 

redukcji (87) 

Biochemiczne zapotrzebowanie 
na tlen (BZT5 przy 20°C), bez 
nitryfikacji88 

25 mgO2/l 
70-90% 

 
40% na mocy art. 4 ust.2 

Chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (ChZT) 

125 mg O2/l 75% 

Zawiesiny ogólne 

35 mg/l89 
 

35 mg/l dla oczyszczalni 
o wartości RLM>10 000; 

 
60 mg/l dla oczyszczalni 

o wartości RLM 
2 000÷10 000 

90%89 
 

90% dla oczyszczalni 
o wartości RLM>10 000; 

 
70% dla oczyszczalni 

o wartości RLM 
2 000÷10 000 

Wymagania wobec ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni do obszarów 
wrażliwych podlegających eutrofizacji 

Fosfor ogólny 

2 mg/l 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM 10 000÷100 000 
 

1 mg/l 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM > 100 000 

80% 

 

87 Redukcja w stosunku do ładunku ścieków dopływających. 
88  Wskaźnik ten może zostać zastąpiony innym: ogólnym węglem organicznym (OWO) lub ogólnym 
zapotrzebowaniem tlenu (OZT), jeśli można określić relację pomiędzy BZT5 i wskaźnikiem zastępczym. 
89 Wymóg fakultatywny. 
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Nazwa wskaźnika Stężenie 
Minimalny procent 

redukcji (87) 

Azot ogólny90 

15 mg/l 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM 10 000÷100 000 
 

10 mg/l 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM > 100 00091 

70-80% 

 

Aktem prawnym, który reguluje ochronę wody przed zanieczyszczeniem u źródła jest 

ramowa dyrektywa wodna, czyli Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej. Dyrektywa koordynuje europejskie ustawodawstwo 

wodne, a jej zapisy dążą do osiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ekologicznego 

wód (śródlądowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeżnych). Ramowa dyrektywa 

wodna proponuje w ramach działań uzupełniających w programie działań zabiegi 

służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, np. poprzez 

promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle 

i wodooszczędnych technik nawodnień. Ponadto wykazuje najważniejsze 

zanieczyszczenia dla środowiska wodnego, do których zalicza: 

a) związki chloroorganiczne i substancje, które mogą tworzyć takie związki 

w środowisku wodnym; 

b) związki fosforoorganiczne; 

c) związki cynoorganiczne; 

d) substancje i preparaty lub produkty ich rozkładu o udowodnionych właściwościach 

rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących zakłócać 

w środowisku wodnym lub poprzez to środowisko funkcje produkcji sterydów, 

funkcje tarczycy, reprodukcyjne lub inne funkcje związane z hormonami; 

e) trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne substancje 

organiczne; 

f) cyjanki; 

g) metale i ich związki; 

h) arszenik i jego związki; 

i) biocydy i środki ochrony roślin; 

j) substancje w zawiesinie; 

k) substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji (w szczególności azotany 

i fosforany); 

l) substancje, które wywierają niekorzystny wpływ na bilans tlenu (i można dokonać 

ich pomiaru przy użyciu takich wskaźników jak BZT, ChZT, itp.). 

 

 

 

90 Azot ogólny oznacza sumę azotu ogólnego oznaczanego metodą Kjeldahla (azot organiczny N + NH3), 
azotu azotanowego (NO3) i azotu azotynowego (NO2). 
91 Alternatywnie, średnia dobowa nie może przekroczyć 20 mg/l N. Wymaganie to odnosi się do temperatury 
wody wynoszącej 12°C lub więcej w czasie eksploatacji komory biologicznej oczyszczalni. W zastępstwie 
warunku odnoszącego się do temperatury możliwe jest stosowanie ograniczonego czasu eksploatacji, co 
uwzględnia miejscowe warunki klimatyczne. Alternatywa ta stosuje się jedynie w przypadkach, kiedy można 
wykazać, że spełniony został ust. 1 załącznika I. D 
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Guidelines on Integrating Water Reuse into Water Planning and Management 

in the context of the WFD, 2016 

W Wytycznych Dotyczących Ponownego Wykorzystania Wody w Planowaniu 

i Zarządzaniu Wodą w Kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/06/WE) 

przedstawiono etapy planowania i wdrażania użycia wody odzyskanej ze ścieków. 

W dokumencie pominięto opis maksymalnych wartości patogenów i fizyko-chemicznych 

zanieczyszczeń, odnosząc się w tej kwestii m.in. do wytycznych WHO, australijskiej 

Rady ds. Zarządzania Zasobami Naturalnymi (NRMMC), Rady Ochrony Środowiska 

i Dziedzictwa (EPHC), Agencji Ochrony Środowiska (UESPA) i prawodawstwa UE.  

Wytyczne podkreślają wagę indywidualnych opracowań dopasowanych do lokalnych 

potrzeb. Wcześniejsze omówienie planów umożliwia identyfikację potencjalnych 

problemów i przedstawienie rozwiązań. Mając na uwadze dynamiczny rozwój oraz 

możliwą zmianę potrzeb i kosztów, ważne jest zachowanie elastyczności podczas 

realizacji projektu. Planowanie inwestycji powinno być zintegrowaną pracą osób 

z różnych dziedzin, odpowiedzialnych m. in. za gospodarkę wodną, zarządzanie 

zasobami i urbanistykę, ponieważ obejmuje wiele płaszczyzn.  

Podejście do planowania zawarte w wytycznych jest wieloetapowe. Możliwość przejścia 

do kolejnego etapu zależy od realizacji poprzednich. Opisane poniżej etapy umożliwiają 

identyfikację potrzeb i opracowanie projektów związanych z ponownym wykorzystaniem 

wody. 

Etap 1. Określenie wpływu niedoboru wody i jej nadmiernego poboru na zbiorniki 

wodne oraz potrzeby użytkowników. Ustalenie, czy występuje poważny problem 

związany z niedoborem wody lub jakiegokolwiek inny powód, aby korzystać 

z uzdatnionej wody odzyskanej ze ścieków (doładowanie warstwy wodonośnej, 

nawadniania w obszarze miejskim i inne cele komunalne lub środowiskowe). 

Identyfikacja regionów zagrożonych niedoborem wody wymagających interwencji 

mającej na celu ograniczenie nadmiernego poboru wody.  

Etap 2. Ustalenie programu środków działania, które należy podjąć, aby zaspokoić 

potrzeby użytkowników. Określenie, w jaki sposób poszczególne opcje (w tym 

alternatywne źródła wody) mogą zaspokoić potrzeby użytkowników. Należy rozważyć, 

czy jest zasadne wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków. Uwagi zawrzeć w ramach 

Programu środków działania (Art.11. RDW 2000/06/WE). 

Etap 3. Określenie w jakim stopniu woda odzyskana ze ścieków może zaspokoić 

potrzeby użytkowników. Określenie dostępnej ilości ścieków, które można poddać 

recyklingowi oraz sposobu ich wykorzystania, aby je dostosować do indywidualnych 

potrzeb. 

Etap 4. Określenie minimalnych wymagań jakości wody odzyskanej ze ścieków 

i technologii. Określenie niezbędnych wymagań dotyczących uzdatniania ścieków oraz 

innych wymagań zapewniających bezpieczne użytkowanie i ochronę środowiska, 

z uwzględnieniem unijnych i krajowych wytycznych. 

Etap 5. Określenie kosztów uzdatniania wody oraz jej dystrybucji. Określenie 

całkowitych kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków z różnych źródeł, 

przeprowadzaniem monitoringu kontrolnego i dostarczaniem oczyszczonej wody 

odzyskanej ze ścieków do użytkowników. 

Etap 6. Porównanie kosztów i zysków dostarczenia uzdatnionej wody 

użytkownikom. Porównanie kosztów określonych w Etapie 5. z innymi alternatywami 
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(w tym brakiem działania) oraz oczekiwanymi korzyściami (w tym efektem 

zewnętrznym). W przypadku niejasności podjąć dalszą analizę porównawczą w celu 

znalezienia najkorzystniejszych opcji. 

Etap 7. Określenie źródeł finansowania umożliwiających realizację projektu. 

Określenie źródeł finansowania utrzymania i rozwoju technologii przeprowadzania 

procesu uzdatniania wody. Ocena wykonalności i opłacalności projektu.  

Etap 8. Podział obowiązków i zawarcie umów. Sprawdzenie, czy umowy precyzyjnie 

określają warunki i obowiązki stron oraz czy są w całości podpisane przez strony i osoby 

pośredniczące. W umowach należy uwzględnić m.in. czas trwania współpracy, koszty 

oraz wszelkie ograniczenia w używaniu wody przez użytkownika. 

Etap 9. Opracowanie systemów monitorowania w celu zapewnienia bezpiecznego 

użycia wody odzyskanej ze ścieków. Ustanowienie systemów kontroli i monitorowania 

w celu zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi oraz środowiska wykorzystania 

i dostarczania wody odzyskanej ze ścieków w oparciu o solidną, naukową identyfikację 

ryzyka. 

Aktywny udział zainteresowanych stron jest dodatkowym czynnikiem sukcesu 

opracowania i skutecznego działania programów ponownego wykorzystania wody. Aby 

zbudować zaufanie społeczne i uzyskać wsparcie, władze powinny inicjować działania 

podnoszące świadomość zainteresowanych stron, konsultacje oraz działania w ramach 

współpracy podczas opracowywania nowych programów ponownego wykorzystania 

wody odzyskanej ze ścieków. 

 

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – ang. World Health Organization), jako jednostka 

działająca w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialna jest za 

najważniejsze kwestie ochrony zdrowia. W ramach realizacji powierzonych zadań, WHO 

opracowała następujące wytyczne w zakresie ponownego wykorzystania ścieków, 

ekskrementów oraz szarej wody: 

• Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (volume I – 

Policy and regulatory aspects), WHO, 2006; 

• Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (volume II – 

Wastewater use in agriculture), WHO, 2006; 

• Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (volume III – 

Wastewater and excreta use in agriculture), WHO, 2006; 

• Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (volume IV – 

Excreta and greywater use in agriculture), WHO, 2006. 

Wymienione wyżej wytyczne opierają się na wiedzy naukowej i zostały sporządzone 

w celu ochrony zdrowia rolników jako producentów żywości, lokalnych społeczności oraz 

konsumentów.  

Nawiązując do Milenijnych Celów Rozwoju wyznaczonych przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku wykorzystanie ścieków, 

ekskrementów oraz szarej wody w agrokulturze i akwakulturze zostało uznane na cenne 

źródło ponownego wykorzystania wody i składników odżywczych niezbędnych do 

prowadzenia hodowli. Spełnia założenia o redukcji ubóstwa i głodu oraz 

zrównoważonego stosowania metod gospodarowania zasobami naturalnymi. 
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Omówienie poszczególnych części ww. wytycznych przedstawiono poniżej.  

 

Część 1. Aspekty polityczne i prawne 

W części 1. wytycznych omówiono aspekty polityczne i środki regulacyjne w zakresie 

wykorzystania ścieków, ekskrementów oraz szarej wody. Mając na uwadze, że 

ww. kwestie nie są przedmiotem niniejszego rozdziału, odstąpiono od ich analizy na 

obecnym etapie opracowania.  

 

Część 2. Użycie ścieków w agrokulturze 

Wykorzystanie ścieków w agrokulturze stale rośnie, zarówno w krajach rozwijających się 

i rozwiniętych. To zjawisko jest powodowane m.in. zmniejszającymi się zasobami czystej 

wody słodkiej oraz wzrostem populacji ludzi. Chociaż ścieki stanowią cenne źródło 

substancji organicznych oraz wody, są zanieczyszczone chorobotwórczymi patogenami. 

Do patogenów występujących w ściekach zalicza się bakterie jelitowe (E.coli, 

V.choleare, Salmonella spp.), jaja robaków (Ascaris ssp., Taenia spp.), przywry 

(Shistosoma sp.), pierwotniaki (Giardia sp.), wirusy (wirus wątroby typu A), metale 

ciężkie, chlorowane węglowodory i pestycydy.  

W poniższej tabeli zestawiono metody redukcji patogenów z wyznaczoną skutecznością 

działania. 

 

Tab. 6.2 Metody redukcji patogenów wraz ze skutecznością działania 

Środek Redukcja patogenów (log) 

Uzdatnianie wody 1-6 

Lokalne nawadnianie (uprawy nisko rosnące) 2 

Lokalne nawadnianie (uprawy wysoko rosnące) 4 

Nawadnianie opryskiwaczem 1 

Obumieranie patogenów 0,5-2 na dzień 

Mycie żywności wodą 1 

Dezynfekcja żywności 2 

Obieranie żywności 2 

Gotowanie żywności 6-7 

 

WHO w wytycznych nie podaje uniwersalnych norm stosowanych do oceny ścieków. 

Standardy są porównywalne z normami dla wody pitnej, wyznaczanymi w oparciu 

o ryzyko wystąpienia chorób spowodowanych drobnoustrojami i zanieczyszczeniami 

chemicznymi.  

Tolerowane ryzyko wystąpienia choroby wynosi od 10-3 – 10-4 przypadków na osobę 

rocznie. Jeżeli wiarygodne dane epidemiologiczne nie wskazują na przekroczenie tej 

normy, nie ma potrzeby podejmowania kroków naprawczych – wystarczający w takim 

przypadku jest monitoring weryfikacyjny wody. 

Dla kancerogennych substancji chemicznych zawartych w wodzie pitnej WHO ustaliło 

wartość na poziomie 10-5 górnej granicy wystąpienia ryzyka. Docelowo pomiary w glebie 

nie powinny przekraczać wartości zawartych w poniższej tabeli. 
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Tab. 6.3 Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń w glebie 

Zanieczyszczenie 
Dopuszczalne stężenie w glebie  

mg/kg 

Pierwiastki 

Arsen (As) 8 

Bor (B) 302 

Fluor (F) 635 

Kadm (Cd) 4 

Nikiel (Ni) 107 

Ołów (Pb) 84 

Rtęć (Hg) 7 

Związki organiczne 

Benzen 0,14 

DDT 1,54 

Dioksyny 0,00012 

PCB 0,89 

Toulen 12 

 

Część 3. Użycie ścieków i ekskrementów w akwakulturze  

Znaczenie tradycyjnych akwakultur wykorzystujących ścieki i ekskrementy jako źródło 

składników odżywczych jest coraz mniejsze, jednak wzrasta ilość przypadków 

nieumyślnego użycia zanieczyszczonej wody.  

WHO zachęca do lokalnego rozważenia kwestii socjalnych, kulturowych, ekonomicznych 

i środowiskowych w celu porównania ryzyka zachorowania z innymi źródłami narażenia 

na drobnoustroje. Wartość tolerowanego ryzyka zależy od kontekstu; w przypadku 

akwakultur nawożonych ściekami i ekskrementami należy zapewnić standardy czystości 

porównywalne do wody pitnej.  

Ścieki i ekskrementy są szczególnym źródłem drobnoustrojów o bardzo dużej 

różnorodności biologicznej. Do często spotykanych przykładów patogenów można 

zaliczyć bakterie jelitowe (E.coli), jaja robaków (Ascaris ssp., Taenia spp.), przywry 

(Shistosoma sp.), pierwotniaki (Giardia sp.), w tym przenoszone wektorowo z rodzaju 

Plasmodium spp., wirusy (wirus wątroby typu A), antybiotyki, toksyny wydzielane przez 

cyjanobakterie, metale ciężkie, chlorowane węglowodory i pestycydy. 

W poniższej tabeli przedstawiono akceptowalne przez WHO normy dotyczące 

występowania jaj robaków i bakterii jelitowych (E.coli) z podziałem na wytyczne 

dotyczące konsumentów oraz pracowników akwakultur i lokalnej społeczności. 

 

Tab. 6.4 Normy występowania jaj robaków i bakterii jelitowych 

 
Zastosowanie 

 

Żywe jaja motylicy 
(arytmetyczna 

średnia na 1l lub 
100g masy) 

E. coli 
(arytmetyczna 

średnia na 1l lub 
100g masy) 

Jaja płazińców 
(arytmetyczna 

średnia na 1l lub 1g 
masy) 

Konsumenci 

Woda w stawie Niewykrywalne ≤104 ≤1 

Ścieki Niewykrywalne ≤105 ≤1 

Uzdatniane Niewykrywalne ≤106 ≤1 
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Zastosowanie 

 

Żywe jaja motylicy 
(arytmetyczna 

średnia na 1l lub 
100g masy) 

E. coli 
(arytmetyczna 

średnia na 1l lub 
100g masy) 

Jaja płazińców 
(arytmetyczna 

średnia na 1l lub 1g 
masy) 

ekskrementy 

Jadalne części ryb 
lub roślin 

Niewykrywalne lub 
nieinwazyjne 

Dozwolone w 
początkowej fazie 
wzrostu roślin oraz 
gdy rośliny rosną w 

środowisku o 
podwyższonej 

ekspozycji na ścieki, 
ekskrementy oraz 
zanieczyszczoną 

ekskrementami wodę 
i glebę 

Niewykrywalne 

Pracownicy akwakultur i lokalna społeczność 

Woda w stawie Niewykrywalne ≤103 ≤1 

Ścieki Niewykrywalne ≤104 ≤1 

Uzdatniane 
ekskrementy 

Niewykrywalne ≤105 ≤1 

 

W tabeli 6.5 zawarto porównanie metod uzdatniania zwalczających patogeny. 

 

Tab. 6.5 Zestawienie metod uzdatniania wg skuteczności redukcji patogenów 

Metoda uzdatniania 
Redukcja patogenów (log) 

Wirusy Bakterie Pierwotniaki Robaki 

Procesy biologiczne o niskim wskaźniku 

Stawy stabilizujące 1-4 1-6 1-4 1-3 

Zbiorniki do 
przechowywania i 
oczyszczania ścieków 

1-4 1-6 1-4 1-3 

Tereny podmokłe 1-2 0,5-3 0,5-2 1-3 

Pierwotne uzdatnianie 

Pierwotna sedymentacja 0-1 0-1 0-1 0-1 

Pierwotne uzdatnianie 
chemiczne 

1-2 1-2 1-2 1-3 

Beztlenowe reaktory z 
płaszczem osadowym 

0-1 1-2 0-1 0,5-1 

Drugorzędowe uzdatnianie 

Osad czynny + 
sedymentacja wtórna  

0-2 1-2 0-1 1-2 

Filtr ściekowy + 
sedymentacja wtórna 

0-2 1-2 0-1 1-2 

Rów oksydacyjny + 
osadnik 

1-2 1-2 0-1 1-3 

Trzeciorzędowe uzdatnianie 

Koagulacja 1-3 0-1 1-3 2 

Filtr dual-media 1-3 0-1 1-3 2-3 

Bioreaktor membranowy 2,5→6 3,5→6 >6 >3 

Dezynfekcja 

Chlorowanie 1-3 2-6 0-1,5 0 <1 

Ozonowanie 3-6 2-6 1-2 0-2 

Naświetlanie UV 1→3 2→4 >3 0 
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Część 4. Użycie ekskrementów i szarej wody w agrokulturze  

Szara woda stanowi największą część odpadów z gospodarstw domowych o niskiej 

zawartości składników odżywczych i patogenów. Proste techniki oczyszczania, takie jak 

filtry żwirowe lub stawy, mogą spowodować, że poziom redukcji patogenów spełni 

kryteria zdrowotne. Można również zastosować bardziej złożone metody, takie jak osad 

czynny, wirujące styczniki biologiczne lub filtracja membranowa. 

Normy dotyczące tolerowanego ryzyka są ustalane wewnętrznie przez narodowe organy 

ustawodawcze. 

W poniższej tabeli zamieszczono wartości orientacyjne dla monitorowania skuteczności 

wielkoskalowych systemów oczyszczania szarej wody i ekskrementów, przeznaczonych 

do stosowania w rolnictwie.  

 

Tab. 6.6 Wartości orientacyjne dla monitorowania skuteczności wielkoskalowych 

systemów oczyszczania szarej wody i ekskrementów 

Zastosowanie 
Jaja robaków 

(ilość na 1l lub 1g masy) 
E. coli  

(ilość na 100 ml) 

Oczyszczone ekskrementy  <1/g <1000/g 

Szara woda używania w: 

Ograniczonym nawadnianiu  <1 l <105 

Nieograniczonym nawadnianiu 
upraw spożywanych na 
surowo 

<1 l <103 

 

W poniższej tabeli zestawiono metody redukcji patogenów z wyznaczoną skutecznością 

działania. 

 

Tab. 6.7 Metody redukcji patogenów wraz ze skutecznością działania 

Środek Redukcja patogenów 

Magazynowanie ekskrementów bez świeżych dodatków 6 

Uzdatnianie szarej wody 1→4 

Lokalne nawadnianie uryną (uprawy wysoko rosnące) 2-4 

Obumieranie patogenów 4→6 

Mycie żywności wodą 1 

Dezynfekcja żywności 2 

Obieranie żywności 2 

Gotowanie żywności 6-7 

 

The United Nations World Water Development Report, 2017: Wastewater: 

the untapped resource 

Wykorzystanie odpowiednio uzdatnionej wody w rolnictwie i wytwarzaniu energii niesie 

pozytywne konsekwencje w kwestii ochrony zasobów słodkiej wody, środowiska, 

zdrowia ludzi i zmniejszenia ubóstwa. Ponadto otwiera nowe możliwości biznesowe 

i wspiera rozwój zielonej gospodarki. Nieoficjalne wykorzystywanie nieoczyszczonych 

ścieków jest powszechnym zjawiskiem spowodowanym chęcią uniknięcia procedur 

i brakiem odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa.  
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Gospodarka ściekowa musi być oparta na danych dotyczących pochodzenia, 

komponentów i poziomu zanieczyszczenia oraz docelowym zastosowaniu ścieków. 

Ścieki składają się w przybliżeniu w 99% z wody i 1% z zawieszonych, koloidalnych lub 

rozpuszczonych substancji stałych. Dokładny skład ścieków różni się w zależności od 

źródła pochodzenia, jednak woda pozostaje ich głównym składnikiem.  

 

Tab. 6.8 Opis składu ścieków pochodzących z różnych źródeł 

Źródło pochodzenia ścieków Komponenty 

Gospodarstwo domowe 
Ludzkie ekskrementy, składniki odżywcze i materia 
organiczna, możliwe leki i hormonalnie czynne związki 

Ścieki komunalne 
Szeroki zakres zanieczyszczeń; patogenne 
mikroorganizmy, składniki odżywcze i materia organiczna, 
metale ciężkie 

Spływ miejski 

Szeroki zakres zanieczyszczeń; produkty spalania paliwa 
(m.in. policykliczne węglowodory) i ropy, guma, metale 
ciężkie, olej silnikowy, nie degradowane oraz organiczne 
odpadki 

Rolnictwo 
patogenne mikroorganizmy, składniki odżywcze z nawozów, 
pestycydy, środki owadobójcze 

Hodowla żywego inwentarza  Ekskrementy, antybiotyki i syntetyczne hormony wzrostu 

Naziemna akwakultura 
Materia organiczna, zawieszone cząsteczki, rozpuszczone 
składniki odżywcze, metale ciężkie 

Kopalnie 
Zawieszone cząsteczki, rozpuszczone sole, cyjanek 
i metale ciężkie, możliwe pierwiastki radioaktywne 

Elektrociepłownie Gorąca woda, związki azotu, siarki, metale ciężkie 

Wysypiska śmieci 
Organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia, 
niebezpieczne organiczne związki chemiczne 

Przemysł Zanieczyszczenia zależne od rodzaju przemysłu 

 

Metody zbierania i uzdatniania ścieków 

Zbieranie ścieków: 

• systemy zewnętrzne: ścieki są transportowane przez sieć kanalizacyjną do 

oczyszczalni lub punktu utylizacji; 

• systemy wewnętrzne: ścieki magazynowane w zakładzie w którym zostały 

wyprodukowane 

Uzdatnianie ścieków polega na kombinacji fizycznych, chemicznych i biologicznych 

metod oczyszczania wody.  

Procesy fizyczne umożliwiają usuwanie substancji dzięki grawitacji, a także fizycznym 

barierom, tj. filtry i membrany lub promieniowanie ultrafioletowe (UV). W ostatnich latach 

wzrasta zastosowanie membran ze względu na wysoką jakość ścieków poddanych 

oczyszczeniu i skuteczność w usuwaniu organicznych zanieczyszczeń - od pestycydów 

do farmaceutyków i produktów kosmetycznych. Systemy membranowe charakteryzują 

się wysokim zużyciem energii i wydajnością. 

Procesy chemiczne są często stosowane do dezynfekcji i usuwania metali ciężkich. 

W pierwotnym oczyszczaniu stosuje się sole żelaza lub polielektrolity oraz oksydację 

wykazującą destrukcyjny wpływ na hormonalnie czynne związki. 

Procesy biologiczne uzdatniania wody odtwarzają procesy naturalnie zachodzące 

w rzekach i jeziorach. Przy udziale mikroorganizmów w bioreaktorach w warunkach 
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tlenowych organiczne odpady są przetwarzanie na osad i CO2, zapobiegając produkcji 

metanu, natomiast w warunkach beztlenowych zamiast osadu produkowany jest metan, 

który nie zostaje uwolniony do atmosfery, lecz magazynowany do wykorzystania jako 

źródło energii. 

Wybór najodpowiedniejszej metody zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń zawartych 

w ściekach, ich przeznaczenia po uzdatnieniu oraz kosztów. W poniższej tabeli 

zestawiono rodzaje ścieków z najczęściej wykorzystywanymi technologiami oraz ich 

zalety i wady. 

 

Tab. 6.9 Zestawienie rodzajów ścieków z metodami ich oczyszczania 

Rodzaj metody Typ ścieków Zalety Wady 
Zredukowane 

parametry 

Szamba 
Ścieki z 
gospodarstw 
domowych 

Proste, trwałe, 
łatwe w 
utrzymaniu, 
zajmują małą 
powierzchnię 

Niska wydajność, 
woda wymaga 
wtórnego 
uzdatniania, 
zawartość musi być 
usuwana w 
przedziałach 
czasowych  

ChZT, BZT, 
całkowita 
zawartość 
substancji 
zawieszonej  

Toaleta 
kompostująca 

Ekskrementy, 
papier 
toaletowy, 
odpady 
spożywcze  

Recykling 
pierwiastków 
biogennych  

Odpowiedni projekt 
do zapewnienia 
ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi 

Redukcja 
objętości od 10 
do 30% 

Filtry 
beztlenowe 

Osiadłe ścieki 
przemysłowe i 
z gospodarstw 
domowych  

Prosta i trwała 
metoda o dużej 
wydajności, 
zajmuje małą 
powierzchnię 

Kosztowne, 
możliwe zatykanie 
filtra, odór  

BZT, całkowita 
zawartość 
substancji 
rozpuszczonej, 
całkowita 
zawartość 
substancji 
zawieszonej  

Staw 
stabilizacyjny  

Ścieki z 
gospodarstw 
domowych, 
przemysłowe i 
rolnicze 

Odmulany w 
przedziałach 
czasowych może 
zapewnić 
skuteczną 
eliminację bakterii  

Intensywne 
użytkowanie 
gruntów, używany 
w klimacie ciepłym i 
umiarkowanym 

BZT, całkowita 
zawartość 
substancji 
zawieszonej, 
azot, fosfor 

Staw 
stabilizacyjny 
porośnięty 
rzęsą 

Ścieki z 
gospodarstw 
domowych i 
rolnicze 

Brak ryzyka 
czopowania, 
skuteczne 
usuwanie 
składników 
odżywczych 

Intensywne 
użytkowanie 
gruntów; 
konieczność stałych 
zbiorów, niestabilne 
w wietrznych 
regionach 

BZT, całkowita 
zawartość 
substancji 
zawieszonej 
azot, fosfor, 
metale 

Mokradła 

Ścieki z 
gospodarstw 
domowych i 
rolnicze 

Brak lub niski 
nakład energii, 
niskie koszty 
utrzymania, 
dodatkowa 
wartość 
estetyczna  

Intensywne 
użytkowanie 
gruntów; może 
nastąpić zatkanie 
systemu 

Całkowita 
zawartość 
substancji 
zawieszonej, 
ChZT, azot, 
fosfor 
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Rodzaj metody Typ ścieków Zalety Wady 
Zredukowane 

parametry 

Tlenowe 
biologiczne 
uzdatnianie 
(np. osad 
czynny) 

Ścieki z 
gospodarstw 
domowych i 
rolnicze 

Redukcja BZT, 
azotu i fosforu, 
szybka i 
ekonomiczna 
metoda 

Wysokie 
wymagania 
utrzymania, 
nieskuteczne w 
głębokiej wodzie 
lub mroźnym 
klimacie; niska 
redukcja bakterii i 
wysoka produkcja 
osadu 

BZT, całkowita 
zawartość 
substancji 
zawieszonej, 
azot, fosfor 

Mikrofiltracja/ 
ultrafiltracja/ 
nanofiltracja/ 
RO 

Osiadłe ścieki, 
może 
występować w 
połączeniu z 
procesami 
biologicznymi 

Wysoki stopień 
uzdatnienia wody 
do ponownego 
użycia 

Wysokie koszty, 
wymagania i 
zużycie energii 

Mikroorganizmy i 
duże cząsteczki/ 
proste 
cząsteczki 
organiczne/ 
nieorganiczne 
jony 

 

Uzdatnianie wody pitnej 

W niektórych krajach m.in. Australii, Namibii, Singapurze i niektórych stanach USA 

wykorzystuje się wodę do picia otrzymaną z uzdatnionych ścieków komunalnych, jednak 

wciąż jest to mało popularne zjawisko. 

Większe zaufanie społeczne ma trzyetapowe uzdatnianie wody polegające na 

dodawaniu oczyszczonej wody ze ścieków do źródeł gruntowych lub powierzchniowych 

(gdzie są dodatkowo oczyszczane przechodząc przez warstwę gleby) i ostateczne 

odprowadzenie ich jako wody pitnej. 

W rzeczywistości duży odsetek oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków kończy się 

zrzutem do cieku wodnego i stosowanego jako źródło wody. 

 

Uzdatnianie wody nieprzeznaczonej do picia 

Wiele zakładów przemysłowych potrzebuje do produkcji wody technicznej, którą mogą 

pozyskać w bardziej ekonomiczny sposób poprzez uzdatnienie ścieków niż ponowne 

dostarczenie czystej wody. Jeśli została zachowana dobra jakość, woda z niektórych 

źródeł może być wykorzystana bezpośrednio po zużyciu, bez wdrażania dodatkowych 

procedur. 

 

Requested for scientific and technical assistance on proposed EU minimum 

quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge, 

Technical Report, European Food Safety Authority (EFSA), 2017 

Wobec narastającego problemu suszy w Europie EFSA przygotowuje rozwiązania 

związane z ponownym wykorzystaniem wody. Chociaż ponowne użycie wody 

w rolnictwie lub w celach przemysłowych jest tańsze i ma mniejszy negatywny wpływ na 

środowisko w porównaniu z alternatywnymi dostawami wody, jest stosowane tylko 

w ograniczonym zakresie w UE. Powodami są m.in. niespójności regulacji prawnych 

w państwach członkowskich i ograniczona świadomość społeczna na temat 

rzeczywistego ryzyka i korzyści wynikających z ponownego wykorzystania wody. 
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W odpowiedzi na art. 31 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 10 EFSA przedstawiła 

stanowisko naukowe w zakresie minimalnych wymogów ponownego użycia wody 

formułując odpowiedzi na poniższe pytania odwołujące się do raportu 

przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) przedstawione 

w poniższej tabeli.  

 

Tab. 6.10 Stanowisko EFSA w zakresie minimalnych wymogów ponownego użycia wody 

Zapytanie Odpowiedź EFSA 

Czy metodykę stosowaną przez 
WCB (JRC) do opracowania 
minimalnych wymagań 
jakościowych dla wody 
ponownie wykorzystywanej do 
nawadniania w rolnictwie 
uznano za właściwą pod 
względem zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności dla 
ludzi i zwierząt? 

Parametry zaproponowane jako minimalne wymagania 
jakościowe w raporcie WCB są oparte na przeglądzie 
dostępnych naukowych, technicznych oraz wiedzy prawnej 
na temat ponownego wykorzystania wody do nawadniania 
w rolnictwie i zasilania warstw wodonośnych, a także na 
konsultacjach z ekspertami w tej dziedzinie. 
EFSA zarzuca WCB brak odniesienia do metodologii 
wykorzystanej do przeprowadzenia analizy materiałów 
źródłowych oraz brak krytycznego podejścia do cytowanych 
materiałów. 
Opracowanie oceny ryzyka w celu ustalenia minimalnych 
wymagań jakościowych przy użyciu konkretnych 
i aktualnych danych uzyskanych w krajach europejskich 
stanowi najbardziej uzasadnioną naukowo strategię 
działania, jednak w sprawozdaniu WCB wykorzystano 
jedynie oceny ryzyka mikrobiologicznego przeprowadzone 
już dla innych międzynarodowych i krajowych agencji, 
takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Agencja 
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA). 
Zabrakło również osobnego podsumowania mówiącego 
o bezpieczeństwie zwierząt. 

Czy kategorie roślin uprawnych 
zdefiniowane w raporcie są 
odpowiednie do dyskusji na 
temat bezpieczeństwa 
żywności? Czy powinna istnieć 
osobna kategoria związana 
z uprawami paszowymi/ 
pastwiskami? 

WBC w sprawozdaniu użyło trzech kategorii upraw 
w oparciu o sposób ich konsumpcji: uprawy spożywane na 
surowo, przetwarzane i niespożywcze. Podobne definicje 
zastosowano w materiałach źródłowych - wytycznych lub 
dokumentach oceniających ryzyko wykorzystania różnych 
źródeł wody jako wody do nawadniania. 
Zdaniem EFSA bardziej odpowiednie byłoby włączenie do 
ogólnej definicji kategorii upraw tego, czy jadalna część 
produktu będzie miała bezpośredni kontakt z wodą, czy nie. 
Dodatkowo EFSA proponuje uwzględnienie osobnej 
kategorii upraw paszowych i pastwisk wykorzystywanych do 
karmienia zwierząt, aby szczegółowo zbadać zagrożenia 
dla zdrowia zwierząt. Ponadto, oprócz wprowadzenia 
specjalnej kategorii upraw paszowych należy wziąć pod 
uwagę fazę wzrostu, w której rośliny paszowe są narażone 
na kontakt z wodą. 

Czy proponowane minimalne 
wymagania jakościowe dla 
ponownego wykorzystania wody 
do nawadniania w rolnictwie 
gwarantuje bezpieczną 
żywność, a zatem odpowiedni 
poziom ochrony zdrowia ludzi 
i zwierząt? 

Przepisy w innych częściach świata opierają się na danych 
wejściowych (stężeniach patogenów w ściekach), które 
mogą być nieaktualne lub bez odniesienia do sytuacji 
europejskiej. Najnowsze badania ścieków w Europie 
wykazują wyższe poziomy dla niektórych patogenów niż 
stosowane w materiałach źródłowych. Dlatego należy 
przeprowadzić przegląd wyników ilościowej oceny ryzyka 
mikrobiologicznego w oparciu o nowsze, lokalne dane. 
EFSA zarzuca brak dyskusji na temat potencjalnej 
akumulacji zanieczyszczeń chemicznych w uprawach 
pochodzących z nawadniania ściekami, ani na temat 
konsekwencji ich akumulacji.  
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Zapytanie Odpowiedź EFSA 

Czy w raporcie doszło do 
przeoczeń, a jeśli tak, to w jaki 
sposób należy je uwzględnić? 

W projekcie sprawozdania WCB brakuje informacji na temat 
najważniejszych patogenów przenoszonych przez wodę 
w UE. Zdaniem EFSA raport powinien zawierać wykaz 
najważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzi (pasożyty, 
bakterie, wirusy). 
Ponadto należy przedstawić podstawy naukowe 
potwierdzające minimalne wymagania jakościowe oraz 
udokumentowanie wyboru poszczególnych 
mikroorganizmów jako gatunki wskaźnikowe (np. wybór 
C. perfringens jako wskaźnika zanieczyszczenia 
pierwotniakami). 

 

Scientific advice on Proposed EU minimum quality requirements for water reuse 

in agricultural irrigation and aquifer recharge, Scientific Committee on Health, 

Environmental and Emerging Risk SCHEER, 2017 

Ze względu na zwiększające się ryzyko niedoboru wody, powinny zostać podjęte kroki 

na poziomie Unii Europejskiej. Powtórne użycie wody powinno dotyczyć przede 

wszystkim nawadniania upraw rolnych i celów przemysłowych.  

Również SCHEER (Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds. Zagrożeń dla Zdrowia, 

Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń). przedstawił stanowisko naukowe w zakresie 

minimalnych wymogów ponownego użycia wody formułując odpowiedzi na pytania 

odwołujące się do raportu przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), 

przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tab. 6.11 Stanowisko SCHEER w zakresie minimalnych wymogów ponownego użycia 

wody 

Zapytanie Odpowiedź SCHEER 

Czy metodologia stosowana 
przez WCB (JRC) w celu 
opracowania minimalnych 
wymagań jakości wody 
uwzględnia ryzyko 
środowiskowe związanie 
z wykorzystaniem uzdatnionych 
ścieków w rolnictwie 
i akwakulturze i odpowiadają 
one wymogom ochrony 
zdrowia? 

SCHEER zaleca szerszy opis metodologii, powiększony 
o informację skąd pochodzą minimalne normy jakości. 
WCB nie przedstawiło szczegółowej metodologii 
uzgodnienia minimalnych wymogów, która będzie 
konieczna w perspektywie rozwoju badań w tym zakresie. 
Raport przekłada też rolę monitoringu jako głównego 
narzędzie oszacowania ilości patogenów w wodzie. 
SCHEER zaleca rozwój nowych metod o wielopoziomowym 
podejściu z ustalonymi minimalnymi wymaganiami oraz listą 
biologicznych i chemicznych patogenów. 

Czy proponowane minimalne 
wymogi jakości zabezpieczają 
przeciwko skażeniu środowiska 
spowodowanego ponownym 
wykorzystaniem wody do 
nawadniania w rolnictwie 
i hodowli akwakultur? 

Obecnie opisane rozwiązania nie zapewniają 
wystarczającej ochrony zarówno dla środowiska i zdrowia 
ludzi. W raporcie brakuje udokumentowania ustalonych 
norm liczbowych. Ponadto podane przez WCB normy są 
niewystarczające do zapewnienia ochrony środowiska. 
W raporcie zabrakło m.in. szczegółów dotyczących kontroli 
źródeł pozyskiwania ścieków, szczegółowego opisu 
wykorzystania przedstawionych danych liczbowych, czy 
zagrożeń związanych z obecnością bakterii odpornych na 
antybiotyki. 

Czy proponowane minimalne 
wymogi jakości uzdatnionej 
wody wykorzystywanej do 
zasilania warstw wodonośnych 

SCHEER uznało zaproponowane przez WBC kryteria za nie 
wystarczające do zapewnienia ochrony przeciwko 
zakażeniom mikrobiologicznym i chemicznym. Poważne 
źródło chorobotwórcze mogą stanowić bakterie odporne na 
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Zapytanie Odpowiedź SCHEER 

zapewniają wystarczającą 
ochronę zdrowia ludzi? 

antybiotyki. Ich obecność w wodzie lub glebie wymaga 
podjęcia dodatkowych kroków związanych 
z zaawansowanymi technikami uzdatniania wody 
i dezynfekcją. 

Czy w raporcie doszło do 
przeoczeń, a jeśli tak, to w jaki 
sposób należy je uwzględnić? 

Do przeoczeń w raporcie SCHEER zaliczył m.in. brak 
sprecyzowanej głębokości, na którą zostanie aplikowana 
woda w celu zasilania warstw wodonośnych oraz 
uwzględnienia wpływu na środowisko zanieczyszczeń 
wzrastającego ryzyka (tj. antybiotyki, toksyny produkowane 
przez cyjanobakterie, ftalany i fenole, chlorowane 
węglowodory, pestycydy). 

 

Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer 

recharge, JRC Science for Policy Report, 2017 

Komisja Europejska ds. Ochrony Środowiska zleciła Wspólnemu Centrum Badawczemu 

(JRC) opracowanie raportu wstępnego oszacowania wpływu uzdatnionej wody na 

zdrowie ludzi i środowisko. WCB wydało w 2016 r. raport przedstawiający minimalne 

wymagania jakościowe wody do ponownego wykorzystania. Wymagania te powinny 

zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska, a tym samym wzrost zaufania 

społecznego do użycia uzdatnianej wody. 

WBC dzieli uprawy rolne na podstawie sposobu konsumpcji: spożywane na surowo, 

przetwarzane i niespożywcze. 

Minimalne wymogi uzdatnionej wody wykorzystywanej w rolnictwie, zapewniające 

ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, skupiają się na identyfikacji biologicznych 

i chemicznych zagrożeń które mogą być obecne w ściekach, określenia zależnego od 

dawki modelu odpowiedzi oraz oceny narażenia na dany czynnik chorobotwórczy. 

W raporcie jako główną metodę redukcji czynników chorobotwórczych WCB proponuje 

wykonywanie regularnych pomiarów kontrolujących jakość wody. Po wykryciu 

zagrożenia może zostać wdrożona odpowiednia procedura poprawiająca jakość wody.  

Poniższa tabela przedstawia czynniki chorobotwórcze które powinny zostać poddane 

monitoringowi w zależności od zastosowanej metody uzdatniania ścieków. 

 

Tab. 6.12 Czynniki chorobotwórcze zalecane do monitorowania 

Metoda uzdatniania ścieków 
Parametry poddawane 

kontroli 
Częstotliwość 

Uzdatnianie wtórne (osad 
czynny) 

Przepływ azotanów 
i azotynów, cząsteczek 
biologicznych wymagających 
tlenu, zawieszone cząsteczki 
stałe, czas retencji cząsteczek 
stałych, rozpuszczony tlen, 
hydrauliczny czas retencji 

Ciągła (on-line) dla przepływu 
i rozpuszczonego tlenu; raz 
w tygodniu dla pozostałych 
parametrów 

Systemy biologiczne 
o niskiej wydajności 
(zbiorniki stabilizacyjne) 

Przepływ cząsteczek 
biologicznych wymagających 
tlenu, poziom glonów 

Ciągła (on-line) dla przepływu 
cząsteczek biologicznych 
wymagających tlenu; raz 
w tygodniu dla pozostałych 
parametrów  

Filtracja przez glebę do 
warstwy wodonośnej 

Przepływ całkowitego węgla 
organicznego, całkowity azot, 

Ciągła (on-line) 
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Metoda uzdatniania ścieków 
Parametry poddawane 

kontroli 
Częstotliwość 

azotany i azotyny 

System filtrów z mediami Mętność Ciągła (on-line) 

Bioreaktor membranowy 

pH, mętność, zawieszone 
cząsteczki stałe, czas retencji 
cząsteczek stałych, 
rozpuszczony tlen, 
hydrauliczny czas retencji, 
ciśnienie membrany 

Ciągła (on-line) dla pH, 
mętności, rozpuszczonego 
tlenu, ciśnienia membrany; raz 
w tygodniu dla pozostałych 
parametrów 

Filtracja membranowa 
Ciśnienie membrany,  
mętność, przewodnictwo 
elektryczne 

Ciągła (on-line) 

Dezynfekcja światłem UV Mętność, intensywność UV  Ciągła (on-line) 

Ozonowanie/ węgiel 
aktywny biologicznie 

Poziom ozonu, temperatura Ciągła (on-line) 

Chlorowanie 
Pozostały wolny chlor, pH, 
temperatura 

Ciągła (on-line) 

 

WCB (JRC) w swoim raporcie przedstawia wymagane kryteria, które powinna spełniać 

woda wykorzystywana do nawadniania w rolnictwie, podając wartości liczbowe 

wybranych parametrów. Zestawienie danych przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab. 6.13 Kryteria jakości wody wykorzystywanej do nawodnień 

Klasa 
jakości 
wody 

Stosowana 
metoda 

Kryteria jakości 

E. coli 
(jtk/100ml) 

BZT 
(mg/l) 

TSS 
 (mg/l) 

Mętność 
(NTU) 

Dodatkowe 
kryteria 

Klasa A 

Uzdatnianie 
wtórne, filtracja, 

dezynfekcja 
(zaawansowane 

metody 
uzdatniania 

wody) 

≤10 lub 
poniżej 

poziomu 
wykrywalności 

≤10 ≤10 ≤5 
Legionalla 

spp.: 
≤ 1 000 cfu/l 
jeśli istnieje 

ryzyko 
aerozolacji 

 
Robaki 
jelitowe: 

≤ 1 jajo/l przy 
nawadnianiu 
pastwisk lub 

paszy dla 
żywego 

inwentarza 

Klasa B 

Uzdatnianie 
wtórne, 

dezynfekcja 
≤100 

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/E

EC 

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/E

EC 

- 

Klasa C 

Uzdatnianie 
wtórne, 

dezynfekcja 
≤1 000 

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/E

EC 

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/E

EC 

- 

Klasa D 

Uzdatnianie 
wtórne, 

dezynfekcja 
≤10 000 

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/E

EC 

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/E

EC 

- 

 

WCB (JRC) zaleca wykonywanie monitoringu pod kątem obecności zestawionych 

w tabeli zanieczyszczeń dla wody klasy A przynajmniej raz w tygodniu (z wyjątkiem stale 

monitorowanej mętności) oraz obecności bakterii E. coli: 

• dla wody klasy B – raz w tygodniu, 

• dla wody klasy C – dwa razy w miesiącu, 
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• dla wody klasy D - dwa razy w miesiącu. 

 

Na liście patogenów wskaźnikowych które powinny zostać objęte monitoringiem znalazły 

się: 

• Bakterie: E. coli, Legionella spp. 

• Wirusy: kolifagi 

• Pierwotniaki: Clostridium perfringes 

W zależności od uzyskanej klasy wody można ją przeznaczyć do użytku 

w zróżnicowanych celach, przedstawionych w tabeli poniżej.  

 

Tab. 6.14 Przeznaczenie wody zgodnie z klasą jakości 

Przeznaczenie wody 
Minimalna wymagana klasa 

wody 
Metoda nawadniania 

Wszystkie uprawy roślinne, 
włącznie ze spożywanymi na 
surowo korzeniami 
pozostającymi w 
bezpośrednim kontakcie 
z wodą 
 

Klasa A 
Wszystkie metody 
nawadniania dozwolone 

Uprawy spożywane na 
surowo, gdy jadalna część 
rośliny nie ma 
bezpośredniego kontaktu 
z wodą 

Klasa B 
Wszystkie metody 
nawadniania dozwolone 

Klasa C Tylko nawadnianie kroplowe 

Uprawy przetwarzane 
Klasa B 

Wszystkie metody 
nawadniania dozwolone 

Klasa C Tylko nawadnianie kroplowe 

Uprawy nie przeznaczone do 
spożycia włącznie z paszą 
dla żywego inwentarza 

Klasa B 
Wszystkie metody 
nawadniania dozwolone 

Klasa C Tylko nawadnianie kroplowe 

Przemysłowe, energetyczne 
i siewne uprawy 

Klasa D 
Wszystkie metody 
nawadniania dozwolone 

 

Tolerowane ryzyko narażenia ludzkiego zdrowia jest wyrażane w stosowanej przez 

międzynarodowe organizacje jednostce DALY (lata życia skorygowane niesprawnością). 

Jednostka DALY uwzględnia lata życia utracone w wyniku uszczerbku na zdrowiu lub 

przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobą. Zgodnie z wytycznymi WHO w raporcie 

WCB (JRC) przyjęło tolerowane ryzyko na poziomie 10-6 DALY na osobę rocznie. 

 

Wymogi jakościowe wody przeznaczonej do zasilania warstw wodonośnych powinny być 

ustalane indywidualnie w zależności od regionu, ponieważ będą poddane modyfikacjom 

związanym z wymaganiami środowiskowymi oraz jakością wód podziemnych. 

Dodatkowo sposób zasilania warstw wodonośnych (transport przez glebę lub 

bezpośrednie nastrzyknięcie) będzie regulował minimalne parametry wody. WCB (JRC) 

w literaturze odniosło się do amerykańskich i australijskich wytycznych dotyczących 

recyklingu wody opracowanych przez m. in przez australijską Radę Ministerialną 

ds. Zarządzania Zasobami Naturalnymi (NRMMC), Radę Ochrony Środowiska 

i Dziedzictwa (EPHC) oraz Krajową Radę Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC). 
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W załączniku 6 zestawiono wymagania dla wody odzyskanej ze ścieków wskazane 

w Dyrektywie Rady 91/271/EWG, wytycznych WHO oraz w raporcie Wspólnego 

Centrum Badawczego (JCR). 
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7 Omówienie przepisów projektowanego rozporządzenia 

7.1 Omówienie projektowanych przepisów 

Celem projektowanego rozporządzenia jest ułatwienie ponownego wykorzystania 

odzyskanej wody w krajach Unii Europejskiej we wszystkich sytuacjach, w których jest to 

odpowiednie i korzystne oraz tworzenie ram działania dla wszystkich państw 

członkowskich, które chcą wprowadzić takie rozwiązanie.  

Projektowane rozporządzenie wprowadza wytyczne dotyczące zasad ponownego 
wykorzystania wody w celu nawodnień w rolnictwie. Rozporządzenie ma dotyczyć 
wyłącznie odzyskiwania wody ze ścieków, które zebrano w systemach zbierania 
i które zostały oczyszczone w oczyszczalniach ścieków komunalnych zgodnie 
z dyrektywą 91/271/EWG i które są poddawane dalszemu oczyszczaniu 
w celu spełnienia parametrów określonych w załączniku I do projektowanego 
rozporządzenia.  

Zapisy rozporządzenia nie mają zastosowania w przypadku ulegających biodegradacji 
ścieków przemysłowych (pochodzących z zakładów przemysłowych), chyba że ścieki te 
odprowadzane są do systemów zbierania i oczyszczane w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków.  

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają charakter uzupełniający w stosunku do 
pozostałych przepisów unijnych, zwłaszcza pod względem potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożeń dla środowiska. Dla zapewnienia holistycznego 
podejścia do tych zagrożeń prowadzący instalacje do odzyskiwania wody oraz właściwe 
organy powinni uwzględnić wymogi ustanowione w innych przepisach, zarówno unijnych, 
jak i krajowych.  

A. Krótka analiza przepisów projektu rozporządzenia (wersja tekstu 
z 28.05.2018 r. Com (2018) 337 final wraz z notą z dnia 17 czerwca 2019 r. 
Rady Unii Europejskiej (10278/19, dot. dok. Kom: 9498/18 + ADD 1 – COM 
(2018) 337 final – Annex) – znak [..] oznacza wykreślenie: 

Preambuła – wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia rozporządzenia, wskazanie ogólnych 
ram prawnych dla Państw członkowskich oraz UE do wykonania rozporządzenia. Ma to 
istotne znaczenie przy projektowaniu polskiego systemu postępowania z wodą 
przeznaczoną do nawadniania w rolnictwie, która jest uzyskana ze ścieków 
komunalnych, m.in. które oczyszczalnie ścieków będą mogły produkować taką wodę, 
w jaki sposób i kto ma tą wodę transportować, w jaki sposób traktować uzyskaną wodę – 
jako odpad czy jako produkt. 

Szczegółowe omówienie poszczególnych artykułów rozporządzenia przedstawiono 
w poniższej tabeli. 
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Tab. 7.1 Omówienie przepisów projektowanego rozporządzenia 

Zapisy rozporządzenia Omówienie przepisów 

Artykuł 1 
Przedmiot i cel 

 
1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące 
jakości wody i jej monitorowania oraz obowiązek stosowania szczególnego 
zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego ponownego wykorzystania 
oczyszczonych ścieków komunalnych w ramach zintegrowanego 
zarządzania zasobami wodnymi. 
2. Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, by 
odzyskana woda była bezpieczna do nawadniania w rolnictwie, a tym 
samym zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska, propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i 
wspieranie dostosowania do zmian klimatu, zajęcie się problemem 
niedoboru wody i wynikającą z niego presją na zasoby wody w sposób 
skoordynowany w całej Unii, co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

Cel rozporządzenia – przepis określa ogólne ramy stosowania 
rozporządzenia – ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących jakości 
wody i jej monitorowania. Nakłada również obowiązek stosowania 
szczególnego zarządzania ryzkiem tak, aby bezpiecznie wykorzystać 
oczyszczone ścieki komunalne jako wodę do nawadniania w rolnictwie.  

Artykuł 2 
Zakres stosowania 

 
1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich przypadkach, 
gdy oczyszczone ścieki komunalne są ponownie wykorzystywane, zgodnie 
z art. 12 ust. 1 dyrektywy 91/271/WE, do nawadniania w rolnictwie, jak 
stwierdzono w załączniku I sekcja 1. 
2. Państwo członkowskie może postanowić, że ponowne wykorzystanie 
oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie nie jest 
odpowiednie w części lub na całym jego terytorium, biorąc pod uwagę swoje 
uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, w tym ilościowy stan wód 
podziemnych, o których mowa w dyrektywie 2000/60/WE, wody 
powierzchniowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze skutki ponownego 
wykorzystania oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące problemu 
niedoboru wody i susz. 
Decyzja ta opiera się na co najmniej jednym z kryteriów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, i jest przekazywana Komisji. 

Zakres zastosowania – zgodnie z projektem oczyszczone ścieki komunalne 
mają być wykorzystane do nawadniania w rolnictwie. 
 
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 dyrektywy 91/271/WE, oczyszczone 
ścieki wykorzystuje się powtórnie, w każdym przypadku, gdy jest to 
właściwe. Drogi usuwania muszą do minimum ograniczać skutki 
niekorzystne dla środowiska. Wynika z tego jednoznacznie, że celem państw 
członkowskich ma być maksymalne powtórne wykorzystanie oczyszczonych 
ścieków. 
 
Od powyższej zasady (wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych 
do nawadniania w rolnictwie) państwo członkowskie może odstąpić na 
części lub na całym terytorium tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę 
uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, w tym ilościowy stan wód 
podziemnych, o których mowa w dyrektywie 2000/60/WE, wody 
powierzchniowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze skutki ponownego 
wykorzystania oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące problemu 
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Państwa członkowskie dokonują przeglądu tej decyzji, w razie konieczności, 
w szczególności uwzględniając potrzebę dostosowania do zmiany klimatu. 
2a. W drodze odstępstwa, projekty badawcze dotyczące zakładów 
odzyskiwania wody nie muszą być zgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli właściwy organ ustali, że spełniono następujące 
kryteria: 
a) projekt badawczy nie będzie prowadzony w jednolitej części wód 
wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
lub stosownych strefach ochronnych wskazanych zgodnie z dyrektywą 
2000/60; 
b) projekt badawczy będzie właściwie monitorowany. 
Ważność wszelkich decyzji podejmowanych na mocy niniejszego ustępu jest 
ograniczona do maksymalnie 5 lat. Żadne plony będące rezultatem projektu 
badawczego objętego zwolnieniem zgodnie z niniejszym ustępem nie będą 
wprowadzane do obrotu. 
3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla 
rozporządzenia 852/2004 i nie wyklucza ono uzyskiwania przez 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego jakości wody wymaganej do 
zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 852/2004 dzięki 
zastosowaniu na kolejnym etapie kilku wariantów oczyszczania wody, 
niezależnie lub w połączeniu z innymi wariantami nieobejmującymi 
oczyszczania lub korzystania z innych alternatywnych zasobów wody do 
nawadniania w rolnictwie. 

niedoboru wody i susz. Decyzję o odstąpieniu od stosowania rozporządzenia 
państwo członkowskie musi przekazać Komisji, a następnie dokonywać 
przeglądu, czy odstępstwo w dalszym ciągu jest zasadne. Nie ma podanych 
żadnych ograniczeń czasowych, jednakże „przegląd” oznacza cykliczne 
sprawdzanie, a więc w tym przypadku ocenę, czy w dalszym ciągu ze 
względu na któreś z kryteriów (uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, w 
tym ilościowy stan wód podziemnych, o których mowa w dyrektywie 
2000/60/WE, wody powierzchniowe, społeczne, środowiskowe i 
gospodarcze skutki ponownego wykorzystania oraz inne odpowiednie 
rozwiązania dotyczące problemu niedoboru wody i susz), zasadnym jest 
niestosowanie rozporządzenia. W takim przypadku to państwo członkowskie 
określa termin, w jakim cyklicznie będą dokonywane przeglądy, czy np. 
będzie to 1 rok, 2 lata, czy np. co 6 miesięcy. 
 
Należy zwrócić uwagę na projekty badawcze, gdyż maksymalnie na okres 
5 lat nie muszą one spełniać zapisów niniejszego rozporządzenia, o ile 
projekt badawczy nie będzie prowadzony w jednolitej części wód 
wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
lub stosownych strefach ochronnych wskazanych zgodnie z dyrektywą 
2000/60 oraz projekt badawczy będzie właściwie monitorowany. Projekty 
badawcze mają stanowić doświadczenia prowadzone w zakładach 
oczyszczania wody, a dotyczące pośrednio lub bezpośrednio oczyszczonej 
wody uzyskiwanej ze ścieków komunalnych. Dzięki tej regulacji możliwe 
będzie np. usprawnienia procesu odzyskiwania wody ze ścieków 
komunalnych. Aby projekt badawczy mógł być prowadzony przez zakład 
odzyskiwania wody, projekt ten: 
a) nie może być prowadzony w jednolitej części wód wykorzystywanych 
do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub stosownych 
strefach ochronnych wskazanych zgodnie z dyrektywą 2000/60; 
b) musi być właściwie monitorowany. 
 
Z uwagi na fakt, że niniejsze rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie 
odzyskiwanie wody ze ścieków komunalnych, tylko i wyłącznie do celów 
nawadniania w rolnictwie, dano możliwość dalszego oczyszczania wody 
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przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego, zgodnie z rozporządzeniem 
852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Podkreślono 
jednocześnie, że zapisy projektowanego rozporządzenia nie naruszają 
przepisów rozporządzenia 852/2004. Dzięki tym zapisom przedsiębiorstwa 
sektora spożywczego będą mogły w dalszym ciągu oczyszczać wodę 
uzyskaną od zakładu odzyskiwania wody do celów nawodnień tak, aby 
spełnić normy wynikające z rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny 
środków spożywczych. 

Artykuł 3 
Definicje 

 
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 
(1) „właściwy organ/właściwe organy” oznacza organ lub organy 
wyznaczone przez państwo członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyznawania 
zezwoleń lub upoważnień do otrzymywania i dostarczania odzyskanej wody 
i sprawdzania zgodności z przepisami oraz w odniesieniu do przyznawania 
odstępstw dla projektów badawczych; 
(2) [...] 
(3) „użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
wykorzystuje odzyskaną wodę; 
(4) „ścieki komunalne” oznaczają ścieki komunalne w rozumieniu art. 2 
ust. 1 dyrektywy 91/271/EWG; 
(5) „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały 
oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG 
i które zostały poddane dalszemu oczyszczaniu w zakładzie odzyskiwania 
wody zgodnie z załącznikiem I sekcja 2 do niniejszego rozporządzenia; 
(6) „zakład odzyskiwania wody” oznacza oczyszczalnię ścieków 
komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem 
ścieków komunalnych, spełniające wymogi określone w dyrektywie 
91/271/EWG, w celu otrzymania wody zdatnej do użytku w sposób określony 
w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 
(7) „operator zakładu oczyszczania” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania; 

Definicje – artykuł zawiera definicje legalne pojęć użytych w projektowanych 
rozporządzeniu: 
 - „właściwy organ/właściwe organy” – państwo członkowskie ma możliwość 
wyznaczenia właściwego organu lub organów do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyznawania 
zezwoleń lub upoważnień do otrzymywania i dostarczania odzyskanej wody 
i sprawdzania zgodności z przepisami oraz w odniesieniu do przyznawania 
odstępstw dla projektów badawczych; 
- „użytkownik końcowy” – jest to osoba fizyczna lub prawna, która 
wykorzystuje oczyszczone ścieki komunalne zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem do celów nawadniania w rolnictwie; 
- „ścieki komunalne” – zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 91/271.EWG – 
oznaczają ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi i/lub wodami opadowymi; 
- „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały oczyszczone 
zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG, następnie 
ścieki komunalne mają być poddane dalszemu oczyszczaniu w zakładzie 
odzyskiwania wody zgodnie z załącznikiem I sekcja 2 do omawianego 
rozporządzenia; 
- „zakład odzyskiwania wody” – jest to oczyszczalnia ścieków komunalnych 
lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków 
komunalnych, spełniający wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG – 
wszystko to w celu otrzymania wody zdatnej do użytku w sposób określony 
w sekcji 1 załącznika I do omawianego rozporządzenia; 
- „operator zakładu oczyszczania” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania – należy pamiętać, że osobą 
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(8) „zagrożenie” oznacza czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub 
radiologiczny, który może stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, upraw lub 
roślin, innej fauny i flory lądowej, fauny i flory wodnej, gleby lub środowiska 
ogółem 
(9) „ryzyko” oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia 
zidentyfikowanych zagrożeń powodujących szkodę w określonych ramach 
czasowych, w tym dotkliwość ich skutków; 
(10) „zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczne zarządzanie, które 
konsekwentnie zapewnia bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody 
w konkretnym kontekście; 
(11) „środek zapobiegawczy” oznacza każde działanie lub czynność, 
które mogą być wykorzystane do zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia i 
środowiska lub wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia i środowiska, lub 
ograniczenia go do akceptowalnego poziomu. 
(12) „punkt kontroli zgodności z przepisami” oznacza oddział zakładu 
odzyskiwania wody chyba że właściwy organ postanowi, że kontrola ta 
odbywa się na dalszym etapie - gdzie odzyskana woda jest dostarczana 
przez operatora zakładu oczyszczania do następnego podmiotu w łańcuchu 
dostaw; 
(13) „bariera” oznacza każdy sposób, w tym oddziaływanie fizyczne lub 
procesy lub warunki użytkowania, które zmniejszają ryzyko zakażenia u ludzi 
lub zapobiegają mu poprzez niedopuszczenie do kontaktu odzyskanej wody 
ze spożytym produktem i bezpośrednio narażonymi ludźmi lub inny sposób, 
który zmniejsza ilość mikroorganizmów w odzyskanej wodzie lub zapobiega 
ich przetrwaniu na powierzchni spożytego produktu; 
(14) zezwolenie lub upoważnienie” oznacza wydawaną przez właściwy 
organ pisemną zgodę na wytwarzanie lub dostarczanie odzyskanej wody do 
celów nawadniania w rolnictwie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 
(15) „podmiot lub organ odpowiedzialny” oznacza podmiot lub organ, inny 
niż właściwy organ, który realizuje obowiązki wynikające z niniejszego 
rozporządzenia; 
(16) „system ponownego wykorzystania wody” oznacza całość 
infrastruktury i innych technicznych elementów koniecznych do 
otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody. Obejmuje 

prawną są nie tylko spółki określone w kodeksie spółek handlowych, ale 
również gminy, powiaty i województwa, a także np. stowarzyszenia wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego; 
- „zagrożenie” – należy przez to rozumieć czynnik biologiczny, chemiczny, 
fizyczny lub radiologiczny, który może stanowić zagrożenie dla ludzi, 
zwierząt, upraw lub roślin, innej fauny i flory lądowej, fauny i flory wodnej, 
gleby lub środowiska ogółem; 
- „ryzyko” – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia powodujących szkodę 
(w polskim systemie prawnym – w znaczeniu cywilistycznym) 
zidentyfikowanych zagrożeń w określonych ramach czasowych, w tym 
dotkliwość ich skutków; 
- „zarządzanie ryzykiem” – po zdefiniowaniu konkretnego kontekstu należy 
wprowadzić systematyczne zarządzanie, które konsekwentnie zapewni 
bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody; 
- „środek zapobiegawczy” – jest to pojęcie niedookreślone, a więc każde 
działanie (zaniechanie) lub czynność może być uznane za środek 
zapobiegawczy, o ile będzie służyć zapobieżeniu zagrożeniu dla zdrowia 
i środowiska lub wyeliminowaniu zagrożenia dla zdrowia i środowiska, lub 
ograniczeniu go do akceptowalnego poziomu; 
- „punkt kontroli zgodności z przepisami” – co do zasady jest to oddział 
zakładu odzyskiwania wody; jeżeli właściwy organ postanowi, że kontrola 
zgodności z przepisami odbywa się na dalszym etapie - gdzie odzyskana 
woda jest dostarczana przez operatora zakładu oczyszczania do następnego 
podmiotu w łańcuchu dostaw – wtedy ten organ określa, gdzie ma być punkt 
kontroli zgodności z przepisami; 
- „bariera” – jest to pojęcie niedookreślone i oznacza każdy sposób 
(m.in. oddziaływanie fizyczne lub procesy lub warunki użytkowania), który 
zmniejsza ryzyko zakażenia u ludzi lub zapobiega mu poprzez 
niedopuszczenie do kontaktu odzyskanej wody ze spożytym produktem 
i bezpośrednio narażonymi ludźmi lub inny sposób, który zmniejsza ilość 
mikroorganizmów w odzyskanej wodzie lub zapobiega ich przetrwaniu na 
powierzchni spożytego produktu; 
- „zezwolenie lub upoważnienie” – w polskim systemie prawnym będzie 
oznaczać decyzję wydawaną przez właściwy organ wyrażającą zgodę na 
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on wszystkie elementy od wlotu oczyszczalni ścieków aż do punktu/punktów, 
gdzie odzyskana woda jest użytkowana do nawadniania w rolnictwie. 

wytwarzanie lub dostarczanie odzyskanej wody do celów nawadniania 
w rolnictwie, zgodnie z omawianym rozporządzeniem; 
- „podmiot lub organ odpowiedzialny” – oznacza podmiot lub organ, inny niż 
właściwy organ, który realizuje obowiązki wynikające z analizowanego 
rozporządzenia; 
- „system ponownego wykorzystania wody” – jest to całość procesu 
technologicznego od wlotu do oczyszczalni ścieków aż do punktu/punktów, 
gdzie odzyskana woda jest użytkowana do nawadniania w rolnictwie; jest to 
całość infrastruktury i innych technicznych elementów koniecznych do 
otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody. 

Artykuł 4 
Obowiązki [...] dotyczące [...] jakości odzyskanej wody 

 
1. Operatorzy zakładu odzyskiwania wody zapewniają, aby odzyskana 
woda przeznaczona do [...] nawadniania w rolnictwie w sposób określony 
w załączniku I sekcja 1 spełniała [...] w punkcie kontroli zgodności 
z przepisami [...] następujące wymogi: 
a) minimalne wymogi dotyczące jakości wody określone w załączniku I 
sekcja 2; 
b) wszelkie dodatkowe warunki określone przez właściwy organ 
w odpowiednim zezwoleniu lub upoważnieniu zgodnie z art. [...]6 ust. 3 lit. 
[...] c) i [...] d), jeśli chodzi o jakość wody. 
Operator zakładu odzyskiwania wody nie jest odpowiedzialny za jakość 
odzyskanej wody po przekroczeniu punktu kontroli zgodności z przepisami. 
2. W celu zapewnienia zgodności z wymogami i warunkami, o których 
mowa w ust. 1, operator zakładu odzyskiwania wody monitoruje jakość wody 
zgodnie z: 
a) wymogami określonymi w załączniku I sekcja 2; 
b) wszelkimi dodatkowymi warunkami określonymi przez właściwy 
organ 
w odpowiednim zezwoleniu lub upoważnieniu zgodnie z art. [...] 6 ust. 3 lit. 
[...] c) i [...] d) w odniesieniu do monitorowania. 
3. [...] 
3. Wymogom dotyczącym jakości określonym w załączniku I sekcja 2 mogą 

Obowiązki dotyczące jakości odzyskanej wody – operator zakładu 
odzyskiwania wody musi zapewnić, aby woda ta: 
- spełniała wymogi jakości wody określone w załączniku I sekcja 2 - klasy 
jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne zastosowania i metody 
nawadniania dla każdej klasy przedstawiono w tabeli 1 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia. Minimalne wymogi w odniesieniu do jakości wody 
przedstawiono w tabeli 2 pkt a) załącznika nr 1 do rozporządzenia. 
Minimalne częstotliwości i docelowe parametry skuteczności monitorowania 
odzyskanej wody przedstawiono w tabeli 3 pkt b) (monitorowanie rutynowe) i 
w tabeli 4 (monitorowanie walidujące) załącznika nr 1 do rozporządzenia. 
Kategorie upraw są nawadniane odzyskaną wodą o odpowiedniej minimalnej 
jakości określonej w tabeli 1, chyba że stosowane są właściwe dodatkowe 
bariery, o których mowa w art. 4 ust. 3, prowadzące do spełnienia wymogów 
jakościowych określonych w tabeli 2. Takie dodatkowe bariery mogą opierać 
się na orientacyjnym wykazie środków zapobiegawczych wymienionych 
w załączniku II pkt 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na jakichkolwiek 
innych równoważnych normach krajowych lub międzynarodowych, 
np. w normie ISO 16075-2; 
- spełniała wymogi opisane w wydanym zezwoleniu lub upoważnieniu na 
odzyskiwanie wody – wymogi te określa samodzielnie organ wydający 
zezwolenie lub upoważnienie. 
 
Wymogi te muszą być spełnione w punkcie kontroli zgodności z przepisami 
tak, aby woda mogła być wykorzystana w sposób określony w załączniku I 



 

108 

Zapisy rozporządzenia Omówienie przepisów 

towarzyszyć dodatkowe bariery w systemie ponownego wykorzystania wody, 
aby zagwarantować, że woda spełnia wymogi dotyczące jakości w punkcie 
końcowego użytkowania zgodnie z rozporządzeniem 852/2004. 

sekcja 1. 
 
Z uwagi na powyższe należy zwrócić szczególną uwagę na punkt kontroli 
zgodności z przepisami i to jaki podmiot ma dokonywać kontroli w tym 
punkcie – o tym decyduje państwo członkowskie. 
 
Monitorowanie jakości wody dokonuje operator zakładu odzyskiwania wody 
zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I sekcja 2 oraz warunkami 
określonymi w wydanym zezwoleniu lub upoważnieniu. 
 
Dodatkowe bariery w systemie ponownego wykorzystania wody mają służyć 
spełnieniu norm określonych w rozporządzeniu 852/2004 w sprawie higieny 
środków spożywczych. 

Artykuł 5 
Zarządzanie ryzykiem 

 
1. [..] 
2. [...] Do celów otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania 
odzyskanej wody właściwy organ zapewnia, by sporządzono plan 
zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody, w 
oparciu o kluczowe elementy zarządzania ryzykiem [...] określone w 
załączniku II. Plan zarządzania ryzykiem może obejmować jeden system 
ponownego wykorzystania wody lub większą ich liczbę. 
 
Plan zarządzania ryzykiem określa obowiązki z zakresu zarządzania 
ryzykiem, identyfikuje potencjalne ryzyka i zagrożenia i dostosowane do nich 
odpowiednie środki zapobiegawcze lub naprawcze i zawiera propozycje 
wszelkich wymogów dodatkowych w stosunku do wymogów określonych 
w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego ryzyka 
przed przekroczeniem punktu kontroli zgodności z przepisami. 
3. W planie można określić wszelkie wymogi dodatkowe w stosunku do 
wymogów określonych w załączniku I po przekroczeniu punktu kontroli 
zgodności z przepisami i podmiot odpowiedzialny za ich spełnienie.  
W planie można również określić dodatkowe bariery, o których mowa w art. 

Zarządzanie ryzykiem – ustawodawca musi określić organ właściwy do 
sporządzenia planu zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego 
wykorzystania wody w oparciu o kluczowe elementy zarządzania ryzykiem 
określone w załączniku II. Elementy składowe planu zarządzania ryzykiem 
to: 
- określenie obowiązków, 
- identyfikacja potencjalnych ryzyk i zagrożeń, 
- dostosowane do nich odpowiednich środków zapobiegawczych lub 
naprawczych, 
 - propozycje wszelkich wymogów dodatkowych w stosunku do wymogów 
określonych w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia 
wszelkiego ryzyka przed przekroczeniem punktu kontroli zgodności z 
przepisami. 
 
Wskazano możliwość określenia dodatkowych wymogów po przekroczeniu 
punktu kontroli zgodności i innego podmiotu odpowiedzialnego za spełnienie 
tych wymogów po przekroczeniu punktu kontroli zgodności. 
 
Należy zwrócić uwagę na uprawnienie komisji do stosowania aktów 
delegowanych celem dostosowania do postępu technicznego i naukowego 
kluczowych elementów zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II. 
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4 ust. 3, w tym warunki dotyczące przechowywania, dystrybucji i 
wykorzystania. 
4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z at. 14, aktów 
delegowanych zmieniających niniejsze rozporządzenie w celu dostosowania 
do postępu technicznego i naukowego kluczowych elementów […] 
zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II. 
[…] 
5. Komisja, konsultując się z państwami członkowskimi, ustanawia nie 
później niż dwa lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie 
wytyczne, aby wspierać opracowanie planów zarządzania ryzykiem 
dotyczącym ponownego wykorzystania wody. 

 
Komisja może w ciągu 2 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia 
ustanowić wytyczne, aby wspierać opracowanie planów zarządzania 
ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody. 
 

Artykuł 6 
[...] Obowiązki dotyczące zezwoleń lub upoważnień dotyczących odzyskanej 

wody 
 

1. [...] Wszystkie przypadki otrzymywania i dostawy odzyskanej wody 
przeznaczonej do [...] nawadniania w rolnictwie w sposób określony w sekcji 
1 załącznika I podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia lub 
upoważnienia. 
2. [...] Podmiot lub organ odpowiedzialny w zakresie odzyskanej wody 
[...] składa wniosek o udzielenie zezwolenia lub upoważnienia, o którym 
mowa w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia lub upoważnienia do 
właściwego organu państwa członkowskiego, w którym zakład odzyskiwania 
wody prowadzi lub planuje prowadzić działalność. 
3. Zezwolenie lub upoważnienie opiera się na planie zarządzania 
ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody i obejmuje między 
innymi: 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
a) klasę lub klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne 
zastosowanie lub zastosowania w rolnictwie, w odniesieniu do których 
zgodnie z załącznikiem I przyznano zezwolenie lub upoważnienie, miejsce 
jej wykorzystania, zakład lub zakłady odzyskiwania wody i szacunkowa ilość 

Obowiązki dotyczące uzyskania zezwoleń lub upoważnień – przepis 
jednoznacznie wskazuje, że otrzymywanie i dostawa wody uzyskanej 
z oczyszczania ścieków komunalnych w celu wykorzystania wody do 
nawodnień w rolnictwie może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie 
i w granicach zezwolenia lub upoważnienia wydanego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia lub 
upoważnienia może złożyć tylko i wyłącznie podmiot lub organ 
odpowiedzialny w zakresie odzyskanej wody. 
 
Właściwość miejscową organu wskazanego przez państwo członkowskie 
określa się wg miejsca położenia zakładu odzyskiwania wody lub 
planowanego położenia zakładu oczyszczania wody. 
 
Zezwolenie lub upoważnienie musi opierać się na planie zarządzania 
ryzykiem i obejmuje m.in.: 
a) klasę lub klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne 
zastosowanie lub zastosowania w rolnictwie, w odniesieniu do których 
zgodnie z załącznikiem I przyznano zezwolenie lub upoważnienie, miejsce 
jej wykorzystania, zakład lub zakłady odzyskiwania wody i szacunkową ilość 
wody odzyskiwanej w ciągu roku – zwrócić tutaj należy uwagę na 
szacunkową ilość wody odzyskiwanej – w połączeniu z przepisami 
dotyczącymi monitorowania odzyskiwania wody ustawodawca powinien 
określić, czy i w jakim zakresie odstępstwo od szacunkowej ilości wody 
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wody odzyskiwanej w ciągu roku; 
b) warunki w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących 
jakości wody i monitorowania określonych w sekcji 2 załącznika I; 
c) warunki w odniesieniu do dodatkowych wymogów zaproponowanych 
w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody; 
d) wszelkie inne warunki niezbędne do złagodzenia wszelkiego 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska; 
e) okres ważności. 

odzyskiwanej w ciągu roku będzie skutkować koniecznością zmiany decyzji 
(zezwolenia lub upoważnienia); 
b) warunki w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących 
jakości wody i monitorowania określonych w sekcji 2 załącznika I; 
c) warunki w odniesieniu do dodatkowych wymogów zaproponowanych 
w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody; 
d) wszelkie inne warunki niezbędne do złagodzenia wszelkiego 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska; 
e) okres ważności – ustawodawca musi zdecydować, na jaki okres ma 
być wydana decyzja (zezwolenie lub upoważnienie). Równie ważne jest 
podjęcie przez ustawodawcę decyzji, czy po okresie ważności decyzji 
właściwy podmiot ma wystąpić o nową decyzję, czy też ma wystąpić o 
zmianę decyzji w zakresie jej ważności. W każdym przypadku zasadnym jest 
– w związku z preambułą – aby organ wydający decyzję (zezwolenie lub 
upoważnienie) ocenił po okresie ważności, czy rozwiązania techniczne i 
plany zarządzania ryzykiem zmieniły się, a więc czy warto nałożyć inne 
obowiązki na wnioskodawcę. 

Artykuł 7[...] 
[...] 

 
1. [...] [...] [...] 
2. [...] 
3. [...] 
4. Zezwolenie lub upoważnienie jest poddawane regularnemu 
przeglądowi i [...], w razie konieczności, zmieniane, w szczególności 
w przypadku znacznej zmiany mocy produkcyjnych lub procesu 
technologicznego zakładu odzyskiwania wody. 
5. Państwa członkowskie mogą zadecydować, że przechowywanie, 
dystrybucja i wykorzystanie odzyskanej wody wymagają szczególnego 
zezwolenia lub upoważnienia do stosowania dodatkowych wymogów i barier 
określonych w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego 
wykorzystywania wody, o którym mowa w art. 5 ust. 3. 

Udzielanie zezwoleń – przepis określa obowiązek wskazania przez państwo 
członkowskie organu, który będzie dokonywał regularnego przeglądu 
wydanego zezwolenia lub upoważnienia, a w razie konieczności istniejące 
zezwolenie lub upoważnienie będzie zmienione, w szczególności 
w przypadku znacznej zmiany mocy produkcyjnych lub procesu 
technologicznego zakładu odzyskiwania wody.  
 

Artykuł 8 
Kontrola zgodności 

Kontrola zgodności – należy zwrócić uwagę, że weryfikacja zgodności 
odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu 
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1. Właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody 
z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu, w punkcie kontroli 
zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana 
jest za pomocą następujących środków: 
a) kontrole na miejscu; 
b) wykorzystanie danych z monitorowania uzyskanych w szczególności 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i, w razie konieczności, dyrektywą 
[...] 91/271/EWG […]; 
c) lub wszelkimi innymi odpowiednimi środkami. 
2. W przypadku braku zgodności z warunkami określonymi 
w zezwoleniu lub upoważnieniu, właściwy organ wymaga od [...] 
odpowiedzialnego podmiotu lub organu bezzwłocznego podjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami. 
3. Jeżeli niezgodność z warunkami powoduje znaczne ryzyko dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego, [...] odpowiedzialny podmiot lub organ [...] 
zawiesza [...] wykorzystanie odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ 
stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona. 
4. Jeżeli wystąpi incydent mający wpływ na zgodność z warunkami 
zezwolenia lub upoważnienia [...], odpowiedzialny podmiot lub organ [...] 
powiadamia właściwy organ i [...] inne podmioty, na które ten incydent może 
mieć wpływ, oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do 
dokonania oceny skutków takiego incydentu. 

musi odbywać się poprzez kontrole na miejscu, monitorowanie zakładu lub 
wszelkimi innymi odpowiednimi środkami. Właściwe organy określone przez 
ustawodawcę będą musiały sprawdzać zgodność odzyskanej wody poprzez 
wymienione powyżej 3 rodzaje środków. Ostatni z nich jest katalogiem 
otwartym, ale kontrole na miejscu i dane z monitorowania (zgodne 
z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych) muszą być 
zawsze prowadzone przez właściwy organ (nie można od nich odstąpić). 
 
W przypadku braku zgodności z warunkami określonymi w zezwoleniu lub 
upoważnieniu właściwy organ: 
- w pierwszej kolejności wymaga od odpowiedzialnego podmiotu lub organu 
bezzwłocznego podjęcia wszelkich środków niezbędnych do przywrócenia 
zgodności z warunkami, 
- w dalszej kolejności ocenia, czy niezgodność z warunkami powoduje 
znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, i w takim przypadku 
odpowiedzialny podmiot lub organ zawiesza wykorzystanie odzyskanej wody 
do czasu, aż właściwy organ stwierdzi, że zgodność z warunkami została 
przywrócona.  
 
Oddzielnym zagadnieniem jest zaistnienie incydentu mającego wpływ na 
zgodność z warunkami zezwolenia lub upoważnienia. W takim przypadku 
odpowiedzialny podmiot lub organ powiadamia właściwy organ i inne 
podmioty, na które ten incydent może mieć wpływ, oraz przekazuje 
właściwemu organowi informacje niezbędne do dokonania oceny skutków 
takiego incydentu. 

Artykuł 9 
Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi 

 
1. Gdy ponowne wykorzystanie wody ma charakter transgraniczny, 
państwa członkowskie wyznaczają punkt kontaktowy lub korzystają 
z istniejących struktur ustanowionych na mocy porozumień 
międzynarodowych do celów współpracy z punktami kontaktowymi 
i właściwymi organami innych państw członkowskich. Rola punktów 
kontaktowych lub istniejących struktur polega na zapewnieniu pomocy na 

Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi – przepis określa zasady 
transgranicznego wykorzystania wody. 
 
W przypadku transgranicznego wykorzystania wody, państwa członkowskie 
wyznaczają punkt kontaktowy lub korzystają z istniejących struktur 
ustanowionych na mocy porozumień międzynarodowych do celów 
współpracy z punktami kontaktowymi i właściwymi organami innych państw 
członkowskich.  
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wniosek i koordynowanie komunikacji pomiędzy właściwymi organami. 
Właściwe organy przed przyznaniem zezwolenia lub upoważnienia 
wymieniają informacje na temat warunków określonych w art. 6 ust. 3 
z punktem kontaktowym państwa członkowskiego, w którym zamierza się 
wykorzystywać odzyskaną wodę. Punkty kontaktowe w szczególności 
otrzymują i przekazują wnioski o udzielenie pomocy. 
2. Państwa członkowskie odpowiadają na wnioski o udzielenie pomocy 
bez zbędnej zwłoki. 

Rola punktów kontaktowych lub istniejących struktur polega na zapewnieniu 
pomocy na wniosek i koordynowaniu komunikacji pomiędzy właściwymi 
organami. W przypadku transgranicznego wykorzystania wody w trakcie 
postępowania administracyjnego o udzielenie zezwolenia lub upoważnienia, 
właściwe organy wymieniają ze sobą informacje. Punkty kontaktowe 
w szczególności otrzymują i przekazują wnioski o udzielenie pomocy. Ma to 
szczególne znaczenie przy planie oceny ryzyka. 

Artykuł 10 
Informowanie społeczeństwa 

1. Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE, gdy 
odzyskana woda jest wykorzystywana do nawadniania w rolnictwie, jak 
określono w sekcji 1 załącznika I niniejszego rozporządzenia, państwa 
członkowskie zapewniają, by poprawne i aktualne informacje dotyczące 
ponownego wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa w 
internecie lub w inny sposób. Są to informacje na temat: 
a) ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem; 
b) [...] 
c) zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, w tym warunków określonych przez właściwe 
organy zgodnie z art. […] 6 ust 3; 
[...] c) wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 
1; 
[...] d) punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane [...] co dwa 
lata. 
3. [...] 
Państwa członkowskie zapewniają, by decyzja podjęta zgodnie z art. 2 ust. 2 
była publicznie dostępna w internecie lub w inny sposób. 

Informowanie społeczeństwa – przepis nakłada m.in. obowiązek 
prowadzenia publicznie dostępnego rejestru wydanych zezwoleń lub 
upoważnień, przy czym ustawodawca może wyznaczyć odpowiedni organ 
lub organy do upubliczniania tych danych. 
 
Przepisy te są uzupełnieniem dyrektywy 2003/4/WE (w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG) oraz dyrektywy 2007/2/WE (ustanawiająca infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE). Podobnie 
jak w przypadku przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na 
środowisko, tak w przypadku zezwoleń lub upoważnień na odzyskiwanie ze 
ścieków komunalnych wody do nawodnień w rolnictwie, właściwe organy 
powinny udostępniać informacje społeczeństwu (np. poprzez rejestr 
wydanych decyzji dostępny na stronie BIP właściwego organu). 
 
Poprawne i aktualne informacje dotyczące ponownego wykorzystania wody 
mają być dostępne dla ogółu społeczeństwa w Internecie lub w inny sposób. 
Są to informacje na temat: 
a) ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z omawianym 
rozporządzeniem; 
b) zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie 
z analizowanym rozporządzeniem, w tym warunków określonych przez 
właściwe organy zgodnie z art. 6 ust 3; 
c) wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1; 
d) punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1. 
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Powyższe dane powinny być aktualizowane co na dwa lata – zaznaczyć 
w tym miejscu należy, że można częściej lub nawet na bieżąco aktualizować 
takie dane, biorąc pod uwagę elektronizację baz danych zawierających 
wydane decyzje administracyjne. 
 
 

Artykuł 11 
Informacje o monitorowaniu procesu wdrażania 

 
1. Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE [...], państwa 
członkowskie, w których odzyskana woda jest wykorzystywana do 
nawadniania w rolnictwie, jak określono w załączniku I sekcja 1 do 
niniejszego rozporządzenia, wspomagane przez Europejską Agencję 
Środowiska: 
a) tworzą i publikują do dnia... [[...] osiem lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie co 6 lat aktualizują, zbiór danych 
zawierający informacje na temat wyników kontroli zgodności 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które mają być 
podane do publicznej wiadomości w internecie zgodnie z art. 10 
b) tworzą, publikują i aktualizują corocznie po tej dacie zbiór danych 
zawierający informacje na temat przypadków nieprzestrzegania warunków 
określonych w zezwoleniu lub upoważnieniu, zebrane zgodnie z art. 8 ust. 1, 
oraz informacje dotyczące środków wprowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 2 
i 3. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by Komisja, Europejska Agencja 
Środowiska i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób miały 
dostęp do zestawów danych, o których mowa w ust. 1. 
3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, Europejska Agencja 
Ochrony Środowiska, konsultując się z państwami członkowskimi, 
sporządza, publikuje i aktualizuje, regularnie lub na wniosek Komisji, 
ogólnounijny przegląd zawierający w stosownych przypadkach wskaźniki 
dotyczące wyników, rezultatów i wpływu niniejszego rozporządzenia, mapy 
oraz sprawozdania państw członkowskich. 
4. Komisja może - w drodze aktów wykonawczych - ustanowić 

Informacje o monitorowaniu procesu wdrażania – w odróżnieniu od przepisu 
art. 10 obowiązki wynikające z przepisu art. 11 nałożone są bezpośrednio na 
państwa członkowskie. 
 
Państwa członkowskie we współpracy z Europejską Agencją Środowiska: 
- tworzą i publikują do ośmiu lat od daty wejścia w życie omawianego 
rozporządzenia, a następnie co 6 lat aktualizują, zbiór danych zawierający 
informacje na temat wyników kontroli zgodności przeprowadzonej zgodnie 
z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które mają być podane do publicznej 
wiadomości w Internecie zgodnie z art. 10, 
- tworzą, publikują i aktualizują corocznie po tej dacie zbiór danych 
zawierający informacje na temat przypadków nieprzestrzegania warunków 
określonych w zezwoleniu lub upoważnieniu, zebrane zgodnie z art. 8 ust. 1, 
oraz informacje dotyczące środków wprowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 2 
i 3. 
Państwo członkowskie musi zapewnić by Komisja, Europejska Agencja 
Środowiska i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób miały 
dostęp do zestawów danych, o których mowa powyżej. 
 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska będzie miała nałożony obowiązek, 
po konsultacji z państwami członkowskimi, sporządzenia, publikacji 
i aktualizacji, regularnie lub na wniosek Komisji, ogólnounijnego przeglądu 
zawierającego w stosownych przypadkach wskaźniki dotyczące wyników, 
rezultatów i wpływu analizowanego rozporządzenia, mapy oraz 
sprawozdania państw członkowskich. 
 
Niniejszy przepis daje Komisji możliwość ustanowienia w drodze aktów 
wykonawczych szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji 
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szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji informacji, które 
należy dostarczyć zgodnie z ust. 1, a także szczegółowe przepisy dotyczące 
formatu i prezentacji ogólnounijnego przeglądu, o którym mowa w ust. 3. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 15 

informacji, które państwa członkowskie mają dostarczyć zgodnie z art. 11 
ust. 1, a także szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji 
ogólnounijnego przeglądu, o którym mowa w art. 11 ust. 3. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 15 – procedura komitetowa. 

Artykuł 12 […] art. 12 – dostęp do wymiaru sprawiedliwości – artykuł skreślony; 

Artykuł 13 
Ocena i przegląd 

 
Komisja do dnia... [[...] 8 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia. Ocena 
powinna opierać się co najmniej na następujących elementach: 
  
a) doświadczenie zdobyte podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia; 
b) zbiory danych utworzone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
ust. 1 oraz ogólnounijny przegląd sporządzony przez Europejską Agencję 
Środowiska zgodnie z art. 11 ust. 3; 

 
c) istotne dane naukowe, analityczne i epidemiologiczne; 
d) wiedza techniczna i naukowa; 
e) zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, gdy są dostępne, lub inne 
wytyczne międzynarodowe lub normy ISO 
2. W kontekście oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja zwraca szczególną 
uwagę na następujące aspekty: 
a) wymogi minimalne określone w załączniku I; 
b) kluczowe [...] elementy w zakresie zarządzania ryzykiem określone 
w załączniku II; 
c) dodatkowe wymagania określone przez właściwe organy zgodnie z art. 
[...] 6 ust. 3 lit. b) i c); 
d) wpływ ponownego wykorzystania wody na środowisko oraz zdrowie ludzi 
i zwierząt. 
3. W oparciu o wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, lub gdy wymaga tego 
postęp naukowo-techniczny, Komisja może przeanalizować potrzebę 
przeglądu wymogów minimalnych określonych w załączniku I sekcja 2 

Ocena i przegląd – przepis ten nakłada na Komisję obowiązek 
przeprowadzenia w ciągu 8 lat od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia jego oceny. Wyniki tej oceny mają służyć zmianom 
legislacyjnym – podobnie w sytuacji, gdy wymaga tego postęp naukowo-
techniczny. W takim przypadku Komisja może przeanalizować potrzebę 
przeglądu wymogów minimalnych określonych w załączniku I sekcja 2 i, 
w stosownych przypadkach, zgodnie z Traktatem złożyć wnioski 
ustawodawcze dotyczące zmian. 
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i, w stosownych przypadkach, zgodnie z Traktatem złożyć wnioski 
ustawodawcze dotyczące zmian. 

 

Artykuł 14 
Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 
1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów 
delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. 
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w 
[...] art. 5 ust. [...] 4, powierza się Komisji na okres [...] pięciu lat od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 
3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w [...] art. 5 ust. [...] 4, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski 
lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po 
jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje 
go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 5 [...] ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

Wykonywanie przekazanych uprawnień – Komisja uzyskuje uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4 na 5 letnie 
okresy liczone od dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia. 
Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 
 
Parlament Europejski lub Rada mają kompetencję do odwołania w 
dowolnym momencie przekazania uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 4. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym 
w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 
 
Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja ma obowiązek 
przeprowadzenia konsultacji z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. 
 
Komisja ma obowiązek niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
przekazać go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
 
Warunkiem wejścia w życie aktu delegowanego, przyjętego zgodnie z art. 5 
ust. 4, jest niewyrażenie sprzeciwu przez Parlament Europejski, ani Radę 
w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą 
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wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. 

Artykuł 15 
Procedura komitetowa 

 
1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy dyrektywy 
2000/60/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011. 
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 
W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje 
projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Procedura komitetowa – komitet ma być ustanowiony na mocy dyrektywy 
2000/60/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej. Komitet ten będzie komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011, ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące 
trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. Procedura sprawdzająca określona w ww. 
rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 ma zastosowanie do omawianego 
rozporządzenia, przy czym w przypadku, gdy komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 
akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Artykuł 16 
Sankcje 

 
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji 
w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują 
wszelkie konieczne środki, aby zapewnić ich zastosowanie. Sankcje te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie najpóźniej do dnia... [[...] pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] powiadamiają Komisję o tych przepisach i 
środkach oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach 
mających wpływ na te przepisy. 

Sankcje – rozporządzenia nakłada obowiązek na państwa członkowskie 
ustanowienia sankcji w przypadku naruszenia analizowanego 
rozporządzenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. 
 
Przepis ten nakłada na państwo członkowskie obowiązek powiadomienia 
Komisji najpóźniej do 5 lat od dnia wejścia w życie omawianego 
rozporządzenia o przepisach uchwalonych w danym państwie członkowskim 
i nakładających sankcje za naruszenie analizowanego rozporządzenia. 

Artykuł 17 
Wejście w życie i stosowanie 

 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [[...] pięć lat od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia]. 
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. 

Wejście w życie i stosowanie – w artykule wyznaczono termin wejścia w 
życie projektowanego rozporządzenia oraz termin i zakres jego stosowania.  



 

117 

Załącznik nr 1 – zastosowania i minimalne wymogi – niniejsze rozporządzenie 

stosuje się tylko do nawadniania w rolnictwie następujących rodzajów upraw: 

− rośliny spożywcze do spożywania w stanie surowym, czyli rośliny, które są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi na surowo lub nieprzetworzone;  

− rośliny spożywcze do spożywania po przetworzeniu, czyli rośliny, które są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi, ale nie na surowo, lecz po poddaniu 

obróbce (np. gotowane, przetworzone przemysłowo);  

− uprawy do celów niespożywczych, czyli uprawy, które nie są przeznaczone do 

spożycia przez ludzi (np. pastwiska, uprawy pastewne, uprawy na włókna, rośliny 

ozdobne, uprawy na nasiona, uprawy energetyczne i torf).  

Załącznik określa również minimalne wymogi dotyczące odzyskanej wody, jej 

stosowania i monitorowania, przedstawione w poniższych tabelach. 

 

Tab. 7.2 Klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne zastosowania w rolnictwie 

i metody nawadniania 

Minimalna klasa 
jakości odzyskanej 

wody 
Kategoria upraw 

Metoda nawadniania 

A Wszystkie rośliny spożywcze, w tym 
uprawy okopowe spożywane na surowo i 
rośliny spożywcze, których część jadalna 
ma bezpośredni kontakt z odzyskaną 
wodą. 

Wszystkie metody 
nawadniania 

B Rośliny spożywcze spożywane na surowo, 
których część jadalna jest produkowana 
powyżej poziomu gruntu i nie ma 
bezpośredniego kontaktu z odzyskaną 
wodą, rośliny spożywcze spożywane po 
przetworzeniu i uprawy niespożywcze, w 
tym uprawy stosowane jako pasza dla 
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
mleka lub mięsa. 

Wszystkie metody 
nawadniania 

C Rośliny spożywcze spożywane na surowo, 
których część jadalna jest produkowana 
powyżej poziomu gruntu i nie ma 
bezpośredniego kontaktu z odzyskaną 
wodą, rośliny spożywcze spożywane po 
przetworzeniu i uprawy niespożywcze, w 
tym uprawy stosowane jako pasza dla 
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
mleka lub mięsa. 

Nawadnianie 
kropelkowe92 [...] lub inna 
metoda nawadniania, w 
której unika się 
bezpośredniego kontaktu 
z jadalną częścią upraw 

D a) Uprawy przemysłowe, energetyczne 
i nasienne. 

Wszystkie metody 
nawadniania93 

 

92 Nawadnianie kropelkowe to system mikropodlewania umożliwiający podlewanie roślin kroplami lub małymi 

strumieniami wody; polega ono na skrapianiu wodą powierzchni gleby lub wprowadzaniu wody bezpośrednio 
pod jej powierzchnię w bardzo wolnym tempie (2–20 l/godz.) za pomocą systemu plastikowych rurek o małej 
średnicy wyposażonych w otwory nazywane emiterami. 

93  W przypadku metod nawadniania imitujących deszcz należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę 

zdrowia pracowników lub osób postronnych. W tym celu należy stosować odpowiednie środki 
zapobiegawcze. 
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Tab. 7.3 Minimalne wymogi dotyczące jakości odzyskanej wody [...] do nawadniania  

w rolnictwie 

Klasa 
jakości 

odzyskanej 
wody 

Wymogi jakościowe 

E. coli 
([…] 

liczba/ 
100 ml) 

BZT5 (mg/l) 

TSS 
(zawiesiny 

ogólne 
w mg/l) 

Mętność 
(NTU) 

Inne 

A ≤10 […] ≤10 ≤10 ≤15 

Legionella spp: <1 000 
cfu/l, jeżeli 

istnieje ryzyko 
rozpylania [...] 

B ≤100 

25 

dla RLM 
2 000÷10 000 
– 60 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 70% 

 
dla RLM 
>10 000 

– 35 mg/l lub 
minimalna 

redukcja 90% 

- 

Nicienie jelitowe 
(jaja helmintów): ≤1 

jajo na litr dla 
nawadniania 

pastwisk lub upraw 
pastewnych 

C ≤1 000 - 

D ≤10 000 - 

 

Tab. 7.4 Minimalne częstotliwości rutynowego monitorowania odzyskanej wody 

wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie 

Klasa jakości 
odzyskanej 

wody 

Wymogi jakościowe 

E. coli  BZT5  
TSS 

(zawiesiny 
ogólne) 

Mętność  

Legionella  
spp.:  

(w 
stosownych  

przypadkach) 

Nicienie jelit 
(w stosownych 
przypadkach) 

A 
Raz na 
tydzień 

Raz na 
tydzień 

Raz na 
tydzień 

W 
sposób 
ciągły 

[…] Dwa razy 
w miesiącu 

Dwa razy w 
miesiącu lub z 
częstotliwością 
określaną przez 

operatora 
zakładu 

odzyskiwania 
wody w 

zależności od 
liczby jaj w 
ściekach 

dostarczanych 
do zakładu. 

B 
Raz na 
tydzień 

Zgodnie  
z dyrektywą  
91/271/EWG  
((Załącznik I,  

sekcja D) 

Zgodnie  
z 

dyrektywą  
91/271/EW

G  
((Załącznik 

I,  
sekcja D) 

- 

C 
Dwa razy 

w miesiącu 
- 

D 
Dwa razy 

w miesiącu 
- 

 

Tab. 7.5 Monitorowanie walidujące odzyskanej wody wykorzystywanej do nawadniania w 

rolnictwie 

Klasa jakości 
odzyskanej 

wody 
Mikroorganizmy wskaźnikowe94 

Parametry skuteczności dla  
łańcucha przetwarzania 

(redukcja log10) 

 

94 Referencyjne czynniki chorobotwórcze Campylobacter, rotawirus i Cryptosporidium mogą również zostać 
wykorzystane do celów monitorowania walidującego zamiast zaproponowanych mikroorganizmów 
wskaźnikowych. W takim przypadku powinny mieć zastosowanie następujące parametry skuteczności 
w zakresie redukcji log10 : Campylobacter (≥ 5,0), rotawirus (≥ 6,0) i Cryptosporidium (≥ 5,0). 
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Klasa jakości 
odzyskanej 

wody 
Mikroorganizmy wskaźnikowe94 

Parametry skuteczności dla  
łańcucha przetwarzania 

(redukcja log10) 

A E. coli  5,0 

Ogółem colifagi / F-specyficzne colifagi 
/ colifagi  
somatyczne / colifagi95 

 6,0 

Clostridium perfringens spory / 
bakterie przetrwalnikowe redukujące 
siarczany96 

 4,0 (w przypadku spor  
Clostridium perfringens) 
 

 5,0 (w przypadku bakterii 
przetrwalnikowych  
redukujących siarczany) 

 

Załącznik nr 2 – kluczowe elementy zarządzania ryzykiem – określa elementy, które 

powinien zawierać plan zarządzania ryzykiem, określa przykładowe rodzaje 

dodatkowych wymogów, które mogą być nałożone niezależnie od minimalnych 

wymogów określonych w załączniku nr 1, określa środki zapobiegawcze. 

Państwa członkowskie uzyskują kompetencje do korzystania z istniejących 

międzynarodowych wytycznych lub norm, takich jak ISO 20426:2018: Wytyczne 

dotyczące oceny ryzyka dla zdrowia i zarządzania nim w odniesieniu do ponownego 

wykorzystania wody niezdatnej do picia i ISO 16075:2015: Wytyczne dotyczące 

wykorzystywania oczyszczonych ścieków w projektach nawadniania i innych 

równoważnych norm akceptowanych na szczeblu międzynarodowym lub wytycznych 

WHO44 jako instrumentów systematycznej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka 

i zarządzania nim, w oparciu o podejście priorytetowe do całego łańcucha 

(od oczyszczania ścieków komunalnych do ponownego wykorzystania wody, poprzez 

dystrybucję i wykorzystanie do nawadniania w rolnictwie, aż do kontroli skutków) i oceny 

ryzyka na miejscu. 

 

7.2 Zestawienie projektowanych przepisów z krajowymi 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, jego celem jest odzyskiwanie wody do 

nawadniania w rolnictwie. Każde z Państw członkowskich, biorąc pod uwagę własne 

uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, a także społeczne i klimatyczne może 

uznać, że na części lub na całym terytorium kraju niecelowe jest ponowne 

wykorzystywanie oczyszczonych ścieków komunalnych w rolnictwie. 

Dopuszczalne jest odstępstwo od rozporządzenia dotyczące projektów badawczych, 

jednakże maksymalnie na okres 5 lat, a uzyskana w ten sposób woda nie będzie 

wprowadzona do obrotu. 

 

95 Całkowita liczba colifagów została wybrana jako najbardziej odpowiedni wskaźnik obecności wirusów. 
Jeśli jednak analiza całkowitej liczby colifagów nie jest wykonalna, musi zostać przeanalizowana 
przynajmniej jedna z ich kategorii (colifagi F-specyficzne lub colifagi somatyczne). 

96  Spory Clostridium perfringens zostały wybrane jako najbardziej odpowiedni wskaźnik obecności 
pierwotniaków. Jednakże bakterie przetrwalnikowe redukujące siarczany są alternatywą, jeżeli stężenie 
sporów Clostridium perfringens nie pozwala na walidację wymaganej redukcji log10. 
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Każdy podmiot oczyszczający ścieki i w ten sposób otrzymujący wodę do celów 

nawodnień w rolnictwie oraz podmiot dostarczający taką wodę musi posiadać stosowne 

zezwolenie lub upoważnienie wydane przez właściwy organ Państwa członkowskiego. 

Zezwolenie takie lub upoważnienie musi opierać się na planie zarządzania ryzykiem 

dotyczącym ponownego wykorzystania wody. Plan zarządzania ryzykiem opracowuje 

operator zakładu oczyszczania w porozumieniu z operatorem oczyszczalni ścieków 

komunalnych, użytkownikami końcowymi oraz wszelkimi innymi podmiotami uznanymi 

za istotnych przez operatora. 

Właściwe organy Państwa członkowskiego powinny sprawdzać zgodność odzyskanej 

z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu, w punkcie kontroli zgodności 

z przepisami. 

Państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić by poprawne i aktualne informacje 

dotyczące ponownego wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa 

w Internecie lub w inny sposób. 

W istniejącym w Polsce stanie prawnym na dzień sporządzenia niniejszej opinii, istnieje 

szereg regulacji prawnych dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. 

Wskazać w tym miejscu należy m.in.: 

− pozwolenia wodnoprawne (ustawa Prawo wodne) – np. określenie sposobu 

wykorzystania wody, 

− decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (ustawa 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), 

np. sposób zagospodarowania wody, jej transport,  

− pozwolenia na użytkowanie obiektu, pozwolenia na budowę (ustawa Prawo 

budowlane) np. wykorzystanie wody pochodzącej z wód opadowych, 

zagospodarowanie ścieków (sposób ich odprowadzania i oczyszczania, 

gromadzenia), 

− sposób użytkowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste (ustawa 

o gospodarce nieruchomościami) np. poprzez określenie możliwości zabudowy 

i wpływu wód powierzchniowych na grunty sąsiednie. 

W tabeli poniżej przedstawiono przepisy krajowe, które w mniejszym bądź większym 

stopniu nawiązują do przepisów projektowanego rozporządzenia. 
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Tab. 7.6 Zestawienie zapisów projektowanego rozporządzenia z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce 

Zapisy projektowanego rozporządzenia Przepisy prawne obowiązujące w Polsce 

Artykuł 1 

Przedmiot i cel 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące 
jakości wody i jej monitorowania oraz obowiązek stosowania szczególnego 
zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego ponownego wykorzystania 
oczyszczonych ścieków komunalnych w ramach zintegrowanego 
zarządzania zasobami wodnymi. 

2. Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, by 
odzyskana woda była bezpieczna do nawadniania w rolnictwie, a tym 
samym zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska, propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym 
i wspieranie dostosowania do zmian klimatu, zajęcie się problemem 
niedoboru wody i wynikającą z niego presją na zasoby wody w sposób 
skoordynowany w całej Unii, co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 1. Przedmiot ustawy 

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków, w tym: 
1) zasady: 

a) działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
b) tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw 

i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, 

c) ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań 
ochrony środowiska i optymalizacji kosztów; 

2) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi; 
3) tryb zatwierdzania taryf oraz organ regulacyjny i jego zadania. 
 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 1. Przedmiot ustawy 

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę 
zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego 
zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności: 



 

122 

Zapisy projektowanego rozporządzenia Przepisy prawne obowiązujące w Polsce 

1) zasady ustalania: 
a) warunków ochrony zasobów środowiska, 
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 
c) kosztów korzystania ze środowiska; 

2) (uchylony); 
3) (uchylony); 
4) obowiązki organów administracji; 
5) odpowiedzialność i sankcje. 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

(…) 

2) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, w szczególności ścieków bytowych, ścieków komunalnych oraz 
ścieków przemysłowych, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji 
zanieczyszczających, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego 
wykorzystania ścieków, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość 
pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, 
czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom; 

(…) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

§ 1.  
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1.  Rozporządzenie określa: 

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, zwanej dalej "wodą", w tym wymagania bakteriologiczne, 
fizykochemiczne oraz organoleptyczne; 

2) sposób oceny przydatności wody; 
3) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek 

wody; 
4) zakres badania jakości wody; 
5) program monitoringu jakości wody; 
6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi 

w procesach uzdatniania i dystrybucji wody; 
7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości 

wody; 
8) sposób informowania konsumentów o jakości wody; 
9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań 
jakościowych. 

Artykuł 2 

Zakres stosowania 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich przypadkach, 
gdy oczyszczone ścieki komunalne są ponownie wykorzystywane, zgodnie 
z art. 12 ust. 1 dyrektywy 91/271/WE, do nawadniania w rolnictwie, jak 
stwierdzono w załączniku I sekcja 1. 

2. Państwo członkowskie może postanowić, że ponowne wykorzystanie 
oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie nie jest 
odpowiednie w części lub na całym jego terytorium, biorąc pod uwagę swoje 
uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, w tym ilościowy stan wód 
podziemnych, o których mowa w dyrektywie 2000/60/WE, wody 
powierzchniowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze skutki ponownego 
wykorzystania oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące problemu 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 84. Rolnicze wykorzystanie ścieków 
1. Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie 
rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub 
hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. 
2. Przez rolnicze wykorzystanie ścieków, o którym mowa w ust. 1, rozumie 
się zastosowanie ścieków do: 

1) nawadniania użytków rolnych; 
2) nawożenia użytków rolnych przez dodanie materiałów do gleby albo 

przez rozprowadzenie na powierzchni, albo przez wstrzykiwanie do 
gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu lub mieszanie 
z warstwami powierzchniowymi gruntu; 

3) nawadniania oraz nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu 
lub hodowli ryb. 
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niedoboru wody i susz. 

Decyzja ta opiera się na co najmniej jednym z kryteriów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, i jest przekazywana Komisji. 

Państwa członkowskie dokonują przeglądu tej decyzji, w razie konieczności, 
w szczególności uwzględniając potrzebę dostosowania do zmiany klimatu. 

2a. W drodze odstępstwa, projekty badawcze dotyczące zakładów 
odzyskiwania wody nie muszą być zgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli właściwy organ ustali, że spełniono następujące 
kryteria: 

a) projekt badawczy nie będzie prowadzony w jednolitej części wód 
wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
lub stosownych strefach ochronnych wskazanych zgodnie z dyrektywą 
2000/60; 

b) projekt badawczy będzie właściwie monitorowany. 

Ważność wszelkich decyzji podejmowanych na mocy niniejszego ustępu jest 
ograniczona do maksymalnie 5 lat. Żadne plony będące rezultatem projektu 
badawczego objętego zwolnieniem zgodnie z niniejszym ustępem nie będą 
wprowadzane do obrotu. 

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla 
rozporządzenia 852/2004 i nie wyklucza ono uzyskiwania przez 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego jakości wody wymaganej do 
zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 852/2004 dzięki 
zastosowaniu na kolejnym etapie kilku wariantów oczyszczania wody, 
niezależnie lub w połączeniu z innymi wariantami nieobejmującymi 
oczyszczania lub korzystania z innych alternatywnych zasobów wody do 
nawadniania w rolnictwie. 

3. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone 
w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie 
mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz 
utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby. 
4. Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków: 

1) gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub 
przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych 
wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; 

2) na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do 
spożycia w stanie surowym; 

3) na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się 
płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu 
rozprowadzającego ścieki; 

4) na obszarach o spadku terenu większym niż: 
a) 10% dla gruntów ornych, 
b) 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych; 

5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie 
prognozowanego wezbrania wód. 

 
Art. 120 Cele ustanowienia stref ochronnych i obszarów ochronnych 
Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia 
zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów 
wodnych, służy ustanawianie: 

1) stref ochronnych ujęć wody, zwanych dalej "strefami ochronnymi"; 
2) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zwanych dalej 

"obszarami ochronnymi". 
 
Art. 121. Strefy ochronne 
1. Strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony na podstawie art. 135 ust. 1, 
na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania 
gruntów oraz korzystania z wód. 
2. Strefa ochronna obejmuje: 
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1) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo 
2) teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. 

3. Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej 
ustanawia się dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących 
do zwykłego korzystania z wód. 

Artykuł 3 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

(1) „właściwy organ/właściwe organy” oznacza organ lub organy 
wyznaczone przez państwo członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyznawania 
zezwoleń lub upoważnień do otrzymywania i dostarczania odzyskanej wody 
i sprawdzania zgodności z przepisami oraz w odniesieniu do przyznawania 
odstępstw dla projektów badawczych; 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 14. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami 

1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: 
1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; 
2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 
3) Prezes Wód Polskich; 
4) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich; 
5) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich; 
6) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich; 
7) dyrektor urzędu morskiego; 
8) wojewoda; 
9) starosta; 
10) wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 16. Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 
1.  Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. 

2) [...] - 
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(3) „użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
wykorzystuje odzyskaną wodę; 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

Dział I Osoby fizyczne 
Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

Art. 8 Zdolność prawna 
§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. 
 

Dział II Osoby prawne 
Art. 33. Osoby prawne 
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym 
przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. 

 

(4) „ścieki komunalne” oznaczają ścieki komunalne w rozumieniu art. 2 
ust. 1 dyrektywy 91/271/EWG; 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 16. Definicje ustawowe 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

63) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub 
mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

(5) „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały 
oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG 
i które zostały poddane dalszemu oczyszczaniu w zakładzie odzyskiwania 
wody zgodnie z załącznikiem I sekcja 2 do niniejszego rozporządzenia; 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 2. Definicje  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

18) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: 

a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do 
picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 
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niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana 
z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach, 

b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności 
do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania 
do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi. 

(6) „zakład odzyskiwania wody” oznacza oczyszczalnię ścieków 
komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem 
ścieków komunalnych, spełniające wymogi określone w dyrektywie 
91/271/EWG, w celu otrzymania wody zdatnej do użytku w sposób określony 
w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 2. Definicje  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń 
kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków; 

(7) „operator zakładu oczyszczania” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania; 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 2. Definicje  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), jeżeli prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 
zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność; 

(8) „zagrożenie” oznacza czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub 
radiologiczny, który może stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, upraw lub 
roślin, innej fauny i flory lądowej, fauny i flory wodnej, gleby lub środowiska 

- 
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ogółem 

(9) „ryzyko” oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia 
zidentyfikowanych zagrożeń powodujących szkodę w określonych ramach 
czasowych, w tym dotkliwość ich skutków; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Art. 3. Definicje legalne 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
32c) ryzyku - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia 
konkretnego skutku w określonym czasie lub w określonej sytuacji; 

 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia 
Art. 3. Definicje legalne 
3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
32) ryzyko - ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 178/2002 
(niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia oraz 
dotkliwość takich skutków w następstwie zagrożenia). 

10) „zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczne zarządzanie, które 
konsekwentnie zapewnia bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody 
w konkretnym kontekście; 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia 
Art. 3. Definicje legalne 
3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

58) zarządzanie ryzykiem - zarządzanie ryzykiem w rozumieniu art. 3 pkt 12 
rozporządzenia nr 178/2002 (proces, różniący się od oceny ryzyka, 
polegający na zbadaniu alternatywy polityki w porozumieniu 
z zainteresowanymi stronami, wzięciu pod uwagę oceny ryzyka i innych 
prawnie uzasadnionych czynników, i w razie potrzeby - na wybraniu 
stosownych sposobów zapobiegania i kontroli); 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
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§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

8) ocena ryzyka - proces polegający na identyfikacji zagrożeń i analizie 
ryzyka przeprowadzony na podstawie obowiązującej w czasie dokonywania 
tej oceny normy PN-EN 15975-2 "Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do 
spożycia - Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka - Część 2: 
Zarządzanie ryzykiem"; przy opracowaniu oceny ryzyka uwzględnia się 
czynniki określone dla obszaru zaopatrzenia w wodę, o których mowa w § 11 
pkt 1, 2 i 4-9. 

(11) „środek zapobiegawczy” oznacza każde działanie lub czynność, 
które mogą być wykorzystane do zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia 
i środowiska lub wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia i środowiska, lub 
ograniczenia go do akceptowalnego poziomu. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy 
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 
czynniki 

§4 ust. 1 W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi 
przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do 
stosowania, na warunkach określonych w rozporządzeniu, wszelkich 
dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień 
tego narażenia, zwanych dalej "środkami zapobiegawczymi". 

(12) „punkt kontroli zgodności z przepisami” oznacza oddział zakładu 
odzyskiwania wody chyba że właściwy organ postanowi, że kontrola ta 
odbywa się na dalszym etapie - gdzie odzyskana woda jest dostarczana 
przez operatora zakładu oczyszczania do następnego podmiotu w łańcuchu 
dostaw; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

§ 4.  

1. Punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa 
w § 3, zwanym dalej "punktem zgodności", jest w przypadku wody: 

10) dostarczanej z urządzeń wodociągowych - punkt czerpalny, który 
został zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym lub 
przyłączem wodociągowym, a w przypadku braku możliwości poboru 
wody w tym miejscu, z zaworu używanego zwykle do pobierania 
wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej lub 
budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych, w 
stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
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zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 
i 4 do rozporządzenia - ustalony w porozumieniu z właściwym 
państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem 
sanitarnym; 

11) dostarczanej z cysterny - punkt czerpalny, w którym woda wypływa 
z cysterny; 

12) wprowadzanej do jednostkowych opakowań - punkt czerpalny wody, 
w którym woda jest pobierana do napełnienia jednostkowych 
opakowań; 

13) wykorzystywanej w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością - punkt 
czerpalny wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością; 

14) wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej lub 
w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania 
zbiorowego lub budynkach mieszkalnych - punkt czerpalny wody 
używany zwykle do pobierania wody; 

15) dostarczanej z indywidualnych ujęć wody - pompa lub inny punkt 
czerpalny używany zwykle do pobierania wody; 

16) udostępnianej w środkach transportu lądowego, powietrznego lub 
wodnego - punkt czerpalny wody używany zwykle do pobierania 
wody. 

2. Punkt zgodności może być ustalony przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, w porozumieniu z właściwym państwowym 
powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, w strefie 
zaopatrzenia lub zakładzie uzdatniania, jeżeli wykaże ono, że nie powoduje 
to niekorzystnej zmiany mierzonej wartości parametrów w toku dystrybucji 
wody, oraz w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne zadeklarowało spełnienie wymagań dla badanych parametrów, 
określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia. 

(13) „bariera” oznacza każdy sposób, w tym oddziaływanie fizyczne lub 
procesy lub warunki użytkowania, które zmniejszają ryzyko zakażenia u ludzi 
lub zapobiegają mu poprzez niedopuszczenie do kontaktu odzyskanej wody 

- 
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ze spożytym produktem i bezpośrednio narażonymi ludźmi lub inny sposób, 
który zmniejsza ilość mikroorganizmów w odzyskanej wodzie lub zapobiega 
ich przetrwaniu na powierzchni spożytego produktu; 

(14) „zezwolenie lub upoważnienie” oznacza wydawaną przez właściwy 
organ pisemną zgodę na wytwarzanie lub dostarczanie odzyskanej wody do 
celów nawadniania w rolnictwie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 16. Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 
1. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. 
2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, które: 

1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział 
lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079); 

2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich 
uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków; 

3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, 
o której mowa w ust. 1. 

3. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze 
własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne 
jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. 

(15) „podmiot lub organ odpowiedzialny” oznacza podmiot lub organ, inny 
niż właściwy organ, który realizuje obowiązki wynikające z niniejszego 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
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rozporządzenia; § 5.  

Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody 
uzyskane w ramach: 

1) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa 
w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej 
dalej "ustawą"; 

2) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty 
wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia 
w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności 
publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach 
działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę; 

3) prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
nadzoru nad jakością wody, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. 

16) „system ponownego wykorzystania wody” oznacza całość 
infrastruktury i innych technicznych elementów koniecznych do 
otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody. Obejmuje 
on wszystkie elementy od wlotu oczyszczalni ścieków aż do punktu/punktów, 
gdzie odzyskana woda jest użytkowana do nawadniania w rolnictwie 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 2. Definicje  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń 
kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków; 

Artykuł 4 

Obowiązki [...] dotyczące [...] jakości odzyskanej wody 

1. Operatorzy zakładu odzyskiwania wody zapewniają, aby odzyskana 
woda przeznaczona do [...] nawadniania w rolnictwie w sposób określony 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 101. Pomiary prowadzone przez zakłady pobierające wodę, 
przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające 
ścieki do wód lub do ziemi 
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w załączniku I sekcja 1 spełniała [...] w punkcie kontroli zgodności z 
przepisami [...] następujące wymogi: 

a) minimalne wymogi dotyczące jakości wody określone w załączniku I 
sekcja 2; 

b) wszelkie dodatkowe warunki określone przez właściwy organ 
w odpowiednim zezwoleniu lub upoważnieniu zgodnie z art. [...]6 ust. 3 lit. 
[...] c) i [...] d), jeśli chodzi o jakość wody. 

Operator zakładu odzyskiwania wody nie jest odpowiedzialny za jakość 
odzyskanej wody po przekroczeniu punktu kontroli zgodności z przepisami. 

2. W celu zapewnienia zgodności z wymogami i warunkami, o których 
mowa w ust. 1, operator zakładu odzyskiwania wody monitoruje jakość wody 
zgodnie z: 

a) wymogami określonymi w załączniku I sekcja 2; 

b) wszelkimi dodatkowymi warunkami określonymi przez właściwy 
organ 

w odpowiednim zezwoleniu lub upoważnieniu zgodnie z art. [...] 6 ust. 3 lit. 
[...] c) i [...] d) w odniesieniu do monitorowania. 

3. [...] 

3. Wymogom dotyczącym jakości określonym w załączniku I sekcja 2 mogą 
towarzyszyć dodatkowe bariery w systemie ponownego wykorzystania wody, 
aby zagwarantować, że woda spełnia wymogi dotyczące jakości w punkcie 
końcowego użytkowania zgodnie z rozporządzeniem 852/2004. 

1. Zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego 
wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są 
obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości 
ścieków oraz prowadzić ewidencję dokonywanych pomiarów. 

2. Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi mogą, w pozwoleniu 
wodnoprawnym, zostać obowiązane do prowadzenia pomiarów jakości wód 
powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków oraz wód 
podziemnych, a także prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów, 
jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia możliwości utrzymania dobrego stanu 
wód lub jego niepogarszania oraz osiągnięcia celów środowiskowych, 
o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych 

§5. 1. Pobierania próbek ścieków bytowych oraz ścieków komunalnych, 
wprowadzanych do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia wartości 
substancji zanieczyszczających lub procentu redukcji substancji 
zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia, 
dokonuje się: 

1) w regularnych odstępach czasu w okresie roku; 
2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do 

wód lub do ziemi, lub w innym miejscu reprezentatywnym dla 
jakości tych ścieków, a jeżeli z pozwolenia wodnoprawnego albo 
pozwolenia zintegrowanego wynika, że poboru próbek ścieków 
dokonuje się w miejscach, w których ścieki dopływają do 
oczyszczalni ścieków, również stale w tych samych miejscach. 

2. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa 
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w ust. 1, nie może być mniejsza niż dla: 

1) RLM oczyszczalni poniżej 2000 - 4 próbki w okresie roku, a jeżeli 
ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; 
w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie 
spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się 
ponownie 4 próbki; 

2) RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 - 12 próbek w okresie roku, 
a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki 
- 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna 
próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, 
w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek; 

3) RLM oczyszczalni od 10000 do 49999 - 12 próbek w okresie roku; 
4) RLM oczyszczalni równej 50000 i większej - 24 próbki w okresie 

roku. 

3. Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków bytowych 
albo ścieków komunalnych do wód lub do ziemi są określone minimalne 
procenty redukcji substancji zanieczyszczających, to pobieranie próbek 
ścieków dotyczy ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków bytowych 
albo do oczyszczalni ścieków komunalnych oraz wprowadzanych do wód lub 
do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo z oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 

4. Pobierania próbek ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę 
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, wprowadzanych do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia 
wartości substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II tego załącznika, 
dokonuje się w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą 
niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu reprezentatywnym dla 
jakości tych ścieków, a jeżeli z pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 
zintegrowanego wynika, że poboru próbek ścieków dokonuje się 
w miejscach, w których ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków, również 
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stale w tych samych miejscach. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

§ 5.  

Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody 
uzyskane w ramach: 

1) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa 
w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej 
dalej "ustawą"; 

2) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty 
wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia 
w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności 
publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach 
działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę; 

3) prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
nadzoru nad jakością wody, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. 

Artykuł 5 

Zarządzanie ryzykiem 

1. [...] 

2. [...] Do celów otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania 
odzyskanej wody właściwy organ zapewnia, by sporządzono plan 
zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody, 
w oparciu o kluczowe elementy zarządzania ryzykiem [...] określone 
w załączniku II. Plan zarządzania ryzykiem może obejmować jeden system 
ponownego wykorzystania wody lub większą ich liczbę. 

Plan zarządzania ryzykiem określa obowiązki z zakresu zarządzania 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

§ 12.  

1. Podmioty, o których mowa w § 6-8, mogą przeprowadzić ocenę ryzyka. 

2. W ocenie ryzyka uwzględnia się badania i oceny stanu wód 
powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów chronionych 
dokonane w ramach państwowego monitoringu środowiska określonego 
w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567). 

3. Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o których mowa w § 6, 
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ryzykiem, identyfikuje potencjalne ryzyka i zagrożenia i dostosowane do nich 
odpowiednie środki zapobiegawcze lub naprawcze i zawiera propozycje 
wszelkich wymogów dodatkowych w stosunku do wymogów określonych 
w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego ryzyka 
przed przekroczeniem punktu kontroli zgodności z przepisami. 

3. W planie można określić wszelkie wymogi dodatkowe w stosunku do 
wymogów określonych w załączniku I po przekroczeniu punktu kontroli 
zgodności z przepisami i podmiot odpowiedzialny za ich spełnienie.  

W planie można również określić dodatkowe bariery, o których mowa w art. 
4 ust. 3, w tym warunki dotyczące przechowywania, dystrybucji 
i wykorzystania. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z at. 14, aktów 
delegowanych zmieniających niniejsze rozporządzenie w celu dostosowania 
do postępu technicznego i naukowego kluczowych elementów […] 
zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II. 

[…] 

5. Komisja, konsultując się z państwami członkowskimi, ustanawia nie 
później niż dwa lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie 
wytyczne, aby wspierać opracowanie planów zarządzania ryzykiem 
dotyczącym ponownego wykorzystania wody. 

powinna uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub 
państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów oraz właściwego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) w pozostałym zakresie mającym na celu 
zapewnienie należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości 
dostarczanej wody. 

4. Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o których mowa w § 7 
i § 8, powinna uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego 
powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego 
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. 

5. Brak zatwierdzenia oceny ryzyka, o którym mowa w ust. 3 i 4, wymaga 
merytorycznego uzasadnienia. 

6. Ocena ryzyka wraz z podsumowaniem jej wyników jest przechowywana 
przez okres co najmniej 10 lat, w przypadku podmiotów, o których mowa 
w § 6, przez właściwy organ realizujący zadania z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

7. Ocena ryzyka podlega stałej aktualizacji. 

§ 13.  

1. W oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę 
bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty, o których mowa 
w § 6-8, jeżeli przeprowadziły ocenę ryzyka, po akceptacji właściwego 
państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego mogą: 

1) rozszerzyć wykaz parametrów podlegających monitorowaniu 
wskazany w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia 
lub 

2) zwiększyć minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do 
badań jakości wody określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
dla parametrów podlegających monitorowaniu. 
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2. Wykaz parametrów podlegających monitorowaniu może zostać 
rozszerzony lub częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości 
wody może zostać zwiększona w sytuacji, gdy: 

1) wykaz parametrów określonych w części A i w części B załącznika 
nr 2 do rozporządzenia lub częstotliwość określona w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia nie są wystarczające do zapewnienia, że 
woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego monitorowania na 
zasadzie jednostkowych przypadków w odniesieniu do substancji 
i mikroorganizmów, dla których nie ustalono żadnych wartości 
parametrycznych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli istnieje 
powód do podejrzeń, że mogą one być obecne w ilościach lub 
liczbie stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego; 

3) niezbędne jest sprawdzenie, czy istniejące środki kontroli ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego funkcjonują skutecznie oraz czy woda w punkcie 
zgodności jest zdatna do użycia. 

3. Brak akceptacji, o której mowa w ust. 1, wymaga merytorycznego 
uzasadnienia. 

 

§ 14.  

1. Na podstawie wyników oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz oceny 
bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty, o których mowa 
w § 6-8, jeżeli przeprowadziły ocenę ryzyka, po akceptacji właściwego 
państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego mogą zmniejszyć: 

1) wykaz parametrów podlegających monitorowaniu wskazany 
w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub 

2) minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości 
wody określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla 
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parametrów podlegających monitorowaniu. 

2. Częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody dla 
parametru Escherichia coli oraz enterokoki nie może zostać zmniejszona 
poniżej częstotliwości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

3. W przypadku pozostałych parametrów: 

1) miejsce i częstotliwość pobierania próbek wody ustala się 
w odniesieniu do pochodzenia parametru, jak również zmienności 
i długofalowej tendencji jego stężenia, z uwzględnieniem § 4 ust. 1 
i 2; 

2) zmniejszenie minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do 
badań jakości wody w zakresie danego parametru określonej 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia jest możliwe, jeżeli wszystkie 
wyniki uzyskane z próbek pobieranych w regularnych odstępach 
czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania 
próbek reprezentatywnych dla całej strefy zaopatrzenia wynosiły 
mniej niż 60% wartości parametrycznej; 

3) usunięcie parametru z wykazu parametrów, które mają być 
monitorowane w ramach monitoringu określonego w części A 
i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest możliwe, jeżeli 
wszystkie wyniki uzyskane z próbek pobieranych w regularnych 
odstępach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach 
pobierania próbek reprezentatywnych dla całej strefy zaopatrzenia 
wynosiły mniej niż 30% wartości parametrycznej, z zastrzeżeniem 
ust. 6. 

4. Usunięcie parametru określonego w części A i w części B załącznika nr 2 
do rozporządzenia z wykazu parametrów, które mają być monitorowane, 
opiera się na wynikach oceny ryzyka na podstawie wyników monitorowania 
źródeł wody oraz przy potwierdzeniu, że zdrowie ludzkie jest chronione 
przed szkodliwymi skutkami jakiegokolwiek zanieczyszczenia wody. 

5. Częstotliwość pobierania próbek wody może zostać zmniejszona lub 
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parametr usunięty z wykazu parametrów, które mają być monitorowane, 
jeżeli w ocenie ryzyka potwierdzono, że żaden czynnik dający się racjonalnie 
przewidzieć nie może spowodować pogorszenia jakości wody. 

6. Weryfikacja zmniejszenia minimalnej częstotliwości pobierania próbek 
wody do badań jakości wody w zakresie danego parametru lub parametrów 
usuniętych z monitorowania poparta wynikami badań jakości wody powinna 
odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat, po akceptacji właściwego 
państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego. 

7. Brak akceptacji, o której mowa w ust. 1 i 6, wymaga merytorycznego 
uzasadnienia. 

Artykuł 6 

[...] Obowiązki dotyczące zezwoleń lub upoważnień dotyczących odzyskanej 
wody 

1. [...] Wszystkie przypadki otrzymywania i dostawy odzyskanej wody 
przeznaczonej do [...] nawadniania w rolnictwie w sposób określony w sekcji 
1 załącznika I podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia lub 
upoważnienia. 

2. [...] Podmiot lub organ odpowiedzialny w zakresie odzyskanej wody 
[...] składa wniosek o udzielenie zezwolenia lub upoważnienia, o którym 
mowa w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia lub upoważnienia do 
właściwego organu państwa członkowskiego, w którym zakład odzyskiwania 
wody prowadzi lub planuje prowadzić działalność. 

3. Zezwolenie lub upoważnienie opiera się na planie zarządzania 
ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody i obejmuje między 
innymi: 

a) [...] 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 16. Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

1. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. 

2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, które: 

1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział 
lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1079); 

2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich 
uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
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b) [...] 

c) [...] 

a) klasę lub klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne 
zastosowanie lub zastosowania w rolnictwie, w odniesieniu do których 
zgodnie z załącznikiem I przyznano zezwolenie lub upoważnienie, miejsce 
jej wykorzystania, zakład lub zakłady odzyskiwania wody i szacunkowa ilość 
wody odzyskiwanej w ciągu roku; 

b) warunki w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących 
jakości wody i monitorowania określonych w sekcji 2 załącznika I; 

c) warunki w odniesieniu do dodatkowych wymogów zaproponowanych 
w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody; 

d) wszelkie inne warunki niezbędne do złagodzenia wszelkiego 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska; 

e) okres ważności 

ścieków; 
3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, 

o której mowa w ust. 1. 

3. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze 
własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne 
jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. 

Art. 18. Treść zezwolenia 

Zezwolenie powinno określać w szczególności: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego 
siedzibę i adres; 

2) datę podjęcia działalności; 
3) przedmiot i obszar działalności; 
4) wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
5) warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania 

regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 3; 
6) warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku 

wystąpienia jej niedoboru; 
7) zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie 
działalności objętej zezwoleniem; 

8) warunki cofnięcia zezwolenia; 
9) warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być 

cofnięte bez odszkodowania. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 389. Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane 
na: 
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1) usługi wodne; 
2) szczególne korzystanie z wód; 
3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 
4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 
5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących 

rozwój glonów; 
6) wykonanie urządzeń wodnych; 
7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie 

nowych koryt cieków naturalnych; 
8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mającą wpływ na warunki przepływu wód; 
9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 
w rurociągach osłonowych lub przepustów; 

10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały 
przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych 
i telekomunikacyjnych. 

Art. 403. Treść pozwolenia wodnoprawnego 

2. W dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie 
wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności: 

(…) 

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości 
dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie 
nawożonych działek; 

Artykuł 7[...] 

[...] 

1. [...] [...] [...] 

2. [...] 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 18c. Zmiana danych określonych w zezwoleniu 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane niezwłocznie 
zgłaszać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszelkie zmiany 
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3. [...] 

4. Zezwolenie lub upoważnienie jest poddawane regularnemu 
przeglądowi i [...], w razie konieczności, zmieniane, w szczególności 
w przypadku znacznej zmiany mocy produkcyjnych lub procesu 
technologicznego zakładu odzyskiwania wody. 

5. Państwa członkowskie mogą zadecydować, że przechowywanie, 
dystrybucja i wykorzystanie odzyskanej wody wymagają szczególnego 
zezwolenia lub upoważnienia do stosowania dodatkowych wymogów i barier 
określonych w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego 
wykorzystywania wody, o którym mowa w art. 5 ust. 3. 

danych określonych w zezwoleniu. 

Art. 18d. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie - forma 
i organ właściwy  

Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie następują w drodze 
decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Art. 416. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych 

1. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dokonuje 
przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, a także 
realizacji tych pozwoleń, co najmniej raz na 4 lata. 

2. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dokonuje 
dodatkowego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli na podstawie wyników 
monitoringu wód lub innych danych, w tym danych uzyskanych w ramach 
opracowywania projektu planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza lub jego aktualizacji, minister właściwy do spraw gospodarki 
wodnej stwierdził, że jest zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych, 
o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Art. 3. Definicje legalne 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

7) istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu 
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować 
znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko; 

Artykuł 8 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
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Kontrola zgodności 

1. Właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody 
z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu, w punkcie kontroli 
zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana 
jest za pomocą następujących środków: 

a) kontrole na miejscu; 

b) wykorzystanie danych z monitorowania uzyskanych w szczególności 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i, w razie konieczności, dyrektywą 
[...] 91/271/EWG […]; 

c) lub wszelkimi innymi odpowiednimi środkami. 

2. W przypadku braku zgodności z warunkami określonymi 
w zezwoleniu lub upoważnieniu, właściwy organ wymaga od [...] 
odpowiedzialnego podmiotu lub organu bezzwłocznego podjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami. 

3. Jeżeli niezgodność z warunkami powoduje znaczne ryzyko dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego, [...] odpowiedzialny podmiot lub organ [...] 
zawiesza [...] wykorzystanie odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ 
stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona. 

4. Jeżeli wystąpi incydent mający wpływ na zgodność z warunkami 
zezwolenia lub upoważnienia [...], odpowiedzialny podmiot lub organ [...] 
powiadamia właściwy organ i [...] inne podmioty, na które ten incydent może 
mieć wpływ, oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do 
dokonania oceny skutków takiego incydentu. 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 18e. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. 

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia 
wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione 
w szczególności do: 

1) wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana 
działalność objęta zezwoleniem; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów 
lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających 
związek z przedmiotem kontroli. 

3) Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby 
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego lub osoby upoważnionej do reprezentowania go 
podczas kontroli. 

4) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do dokonywania 
kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ administracji 
wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności. Przepisy 
ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

5) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego stosuje się przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

Art. 18a. Cofnięcie zezwolenia 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) cofa zezwolenie w przypadku, gdy: 
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1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu wykonywania działalności 
gospodarczej objętej zezwoleniem; 

2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przestało spełniać 
warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania 
działalności określonej w zezwoleniu; 

3) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie usunęło, 
w wyznaczonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami 
prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może cofnąć zezwolenie w przypadku, 
gdy: 

1) przepisy odrębne tak stanowią; 
2) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania, lub zaprzestał 

wykonywania działalności określonej w zezwoleniu. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, któremu cofnięto 
zezwolenie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może ponownie 
wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia w takim samym zakresie nie 
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu 
zezwolenia. 

Art. 12. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych 
w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 12b. 

2. Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi wymaga zgody państwowego wojewódzkiego 
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inspektora sanitarnego. 

4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne 
laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań 
wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

Art. 1. Przedmiot ustawy 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. 

Art. 9. Kontrole planowe i pozaplanowe; uprawnienia inspektorów w toku 
kontroli 

1. Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrole planowe i pozaplanowe. 

1a. Kontrole planowe planuje się, uwzględniając potrzebę zapewnienia 
systematycznej oceny zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 
w szczególności wynikających z działalności podmiotów korzystających ze 
środowiska, i ustala w planach kontroli. 

1b. Do kontroli pozaplanowych zalicza się kontrole: 

1) przeprowadzane na wniosek organów administracji publicznej lub 
podmiotów, o ile przepisy szczególne przewidują możliwość 
występowania z takim wnioskiem; 

2) interwencyjne. 

Art. 12. Działania podejmowane na podstawie ustaleń kontroli 

1. Na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
może: 

1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej; 

2) wydać na podstawie odrębnych przepisów zalecenia pokontrolne; 
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3) wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną; 
4) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub 

decyzji administracyjnej. 

4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może w trakcie kontroli wydać 
decyzję w przedmiocie wstrzymania: 

1) działalności w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia 
ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska; 

2) oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub 
instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska. 

Artykuł 9 

Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi 

1. Gdy ponowne wykorzystanie wody ma charakter transgraniczny, 
państwa członkowskie wyznaczają punkt kontaktowy lub korzystają 
z istniejących struktur ustanowionych na mocy porozumień 
międzynarodowych do celów współpracy z punktami kontaktowymi 
i właściwymi organami innych państw członkowskich. Rola punktów 
kontaktowych lub istniejących struktur polega na zapewnieniu pomocy na 
wniosek i koordynowanie komunikacji pomiędzy właściwymi organami. 
Właściwe organy przed przyznaniem zezwolenia lub upoważnienia 
wymieniają informacje na temat warunków określonych w art. 6 ust. 3 
z punktem kontaktowym państwa członkowskiego, w którym zamierza się 
wykorzystywać odzyskaną wodę. Punkty kontaktowe w szczególności 
otrzymują i przekazują wnioski o udzielenie pomocy. 

2. Państwa członkowskie odpowiadają na wnioski o udzielenie pomocy 
bez zbędnej zwłoki. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego 

Art. 260a. Udzielanie pomocy organom innych państw członkowskich UE 
oraz organom administracji UE 

§ 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii 
Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na 
zasadach określonych w tych przepisach. 

Art. 260b. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy 

§ 4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie wynikającym z przepisów 
prawa Unii Europejskiej, a jeżeli brak jest takiego terminu - bez zbędnej 
zwłoki. 

Artykuł 10 

Informowanie społeczeństwa 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Art. 7. Sposoby dostępu do informacji publicznej 
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1. Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE, gdy 
odzyskana woda jest wykorzystywana do nawadniania w rolnictwie, jak 
określono w sekcji 1 załącznika I niniejszego rozporządzenia, państwa 
członkowskie zapewniają, by poprawne i aktualne informacje dotyczące 
ponownego wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa 
w internecie lub w inny sposób. Są to informacje na temat: 

a) ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem; 

b) [...] 

c) zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, w tym warunków określonych przez właściwe 
organy zgodnie z art. […] 6 ust 3; 

[...] c) wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 
1; 

[...] d) punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane [...] co dwa 
lata. 

3. [...] 

Państwa członkowskie zapewniają, by decyzja podjęta zgodnie z art. 2 ust. 2 
była publicznie dostępna w internecie lub w inny sposób. 

1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8; 

2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11; 
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych 
i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; 

4) udostępniania w centralnym repozytorium. 

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. 

Art. 8. Biuletyn Informacji Publicznej 

1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji 
Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, 
w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany 
dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

§ 26.  

1. Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku: 

1) udzielenia zgody na odstępstwo, o którym mowa w § 28 ust. 1, 
2) stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz 

z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej 
wykorzystania, 

3) stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym 
wskazaniem możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do 
spożycia przez ludzi 

- z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego 
powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są 
rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
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w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów 
z obszaru, dla którego wydano komunikat. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać co najmniej: 

1) dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów 
jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych; 

2) informacje o możliwości poprawy jakości wody; 
3) zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których 
mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację 
o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na 
celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem 
terminu ich zakończenia. 

4. Informacje o jakości wody inne niż wskazane w ust. 1 konsumenci 
uzyskują: 

1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub 
2) z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy 

oraz na stronie internetowej podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, 
jeżeli taka strona jest prowadzona. 

§ 27.  

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w porozumieniu z właściwym 
państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem 
sanitarnym w ramach informowania mieszkańców o jakości wody 
przedstawia na bieżąco informację uwzględniającą: 

1) obszar gminy, na który jest dostarczana woda podlegająca 
badaniom, wraz z uwzględnieniem informacji, o których mowa 
w § 26 ust. 2; 

2) obszar gminy, na którym woda nie została objęta obowiązkiem 
wykonywania badań jakości wody, wraz ze wskazaniem powodów; 
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3) zagrożenia wynikające z braku wykonywania badań jakości wody; 
4) wskazanie czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony 

zdrowia przed niepożądanymi skutkami wynikającymi 
z jakichkolwiek zanieczyszczeń wody. 

2. W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie 
konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu 
zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia, o której mowa w § 3. 

3. W przypadku gdy woda pochodzi z indywidualnych ujęć wody 
zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 
m3 wody na dobę i jest dostarczana do budynków użyteczności publicznej 
lub do budynków zamieszkania zbiorowego lub do podmiotów działających 
na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, na właścicielu lub zarządcy 
ujęcia wody spoczywa obowiązek udzielenia konsumentom informacji 
o braku spełniania wymagań określonych w § 3. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub zarządca występuje 
do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego 
inspektora sanitarnego o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń 
zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 3, 
załączając wyniki laboratoryjnych badań jakości wody. 

5. W przypadku stwierdzenia w ocenie, o której mowa w ust. 4, 
potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania 
wymagań określonych w § 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny 
wskazuje możliwe czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego. 

6. Właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 3, informuje konsumentów 
o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi 
z jakiegokolwiek zanieczyszczenia. W przypadku potencjalnego zagrożenia 
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dla zdrowia ludzkiego wynikającego z jakości wody właściciel lub zarządca, 
o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie udziela porad dotyczących 
przeciwdziałania temu zagrożeniu. 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Art.  21. Publicznie dostępne wykazy 

1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach. 

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

(…) 

8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1; 
9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 
10)  o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa 

w art. 72 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

(…) 

23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska o: 
k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach: 
– zintegrowanych, 
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
– na wytwarzanie odpadów, 

(…) 

25) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o: 
a) zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na 
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przetwarzanie odpadów oraz zezwoleniach na zbieranie 
i przetwarzanie odpadów, 

(…) 

27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) – 
o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i o wpisach do tego rejestru. 

Artykuł 11 

Informacje o monitorowaniu procesu wdrażania 

1. Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE [...], państwa 
członkowskie, w których odzyskana woda jest wykorzystywana do 
nawadniania w rolnictwie, jak określono w załączniku I sekcja 1 do 
niniejszego rozporządzenia, wspomagane przez Europejską Agencję 
Środowiska: 

a) tworzą i publikują do dnia... [[...] osiem lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie co 6 lat aktualizują, zbiór danych 
zawierający informacje na temat wyników kontroli zgodności 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które mają być 
podane do publicznej wiadomości w internecie zgodnie z art. 10 

b) tworzą, publikują i aktualizują corocznie po tej dacie zbiór danych 
zawierający informacje na temat przypadków nieprzestrzegania warunków 
określonych w zezwoleniu lub upoważnieniu, zebrane zgodnie z art. 8 ust. 1, 
oraz informacje dotyczące środków wprowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 2 
i 3. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by Komisja, Europejska Agencja 
Środowiska i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób miały 
dostęp do zestawów danych, o których mowa w ust. 1. 

- 
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3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, Europejska Agencja 
Ochrony Środowiska, konsultując się z państwami członkowskimi, 
sporządza, publikuje i aktualizuje, regularnie lub na wniosek Komisji, 
ogólnounijny przegląd zawierający w stosownych przypadkach wskaźniki 
dotyczące wyników, rezultatów i wpływu niniejszego rozporządzenia, mapy 
oraz sprawozdania państw członkowskich. 

4. Komisja może - w drodze aktów wykonawczych - ustanowić 
szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji informacji, które 
należy dostarczyć zgodnie z ust. 1, a także szczegółowe przepisy dotyczące 
formatu i prezentacji ogólnounijnego przeglądu, o którym mowa w ust. 3. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 15 

Artykuł 12 […] - 

Artykuł 13 
Ocena i przegląd 

Komisja do dnia... [[...] 8 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia. Ocena 
powinna opierać się co najmniej na następujących elementach: 
a) doświadczenie zdobyte podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia; 
b) zbiory danych utworzone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
ust. 1 oraz ogólnounijny przegląd sporządzony przez Europejską Agencję 
Środowiska zgodnie z art. 11 ust. 3; 
c) istotne dane naukowe, analityczne i epidemiologiczne; 
d) wiedza techniczna i naukowa; 
e) zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, gdy są dostępne, lub inne 
wytyczne międzynarodowe lub normy ISO 
2. W kontekście oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja zwraca szczególną 
uwagę na następujące aspekty: 
a) wymogi minimalne określone w załączniku I; 
b) kluczowe [...] elementy w zakresie zarządzania ryzykiem określone 
w załączniku II; 

- 
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c) dodatkowe wymagania określone przez właściwe organy zgodnie z art. 
[...] 6 ust. 3 lit. b) i c); 
d) wpływ ponownego wykorzystania wody na środowisko oraz zdrowie ludzi 
i zwierząt. 
3. W oparciu o wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, lub gdy wymaga tego 
postęp naukowo-techniczny, Komisja może przeanalizować potrzebę 
przeglądu wymogów minimalnych określonych w załączniku I sekcja 2 i, 
w stosownych przypadkach, zgodnie z Traktatem złożyć wnioski 
ustawodawcze dotyczące zmian. 

Artykuł 14 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów 
delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa 
w [...] art. 5 ust. [...] 4, powierza się Komisji na okres [...] pięciu lat od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w [...] art. 5 ust. [...] 4, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski 
lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po 
jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

- 
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z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje 
go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 5 [...] ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Artykuł 15 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy dyrektywy 
2000/60/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje 
projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

- 

Artykuł 16 

Sankcje 

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji 
w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują 
wszelkie konieczne środki, aby zapewnić ich zastosowanie. Sankcje te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego 

Art. 189a. Zakres stosowania przepisów 

§ 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary 
pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego 
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członkowskie najpóźniej do dnia... [[...] pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] powiadamiają Komisję o tych przepisach 
i środkach oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach 
mających wpływ na te przepisy. 

działu. 

§ 2. W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych: 

a) przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, 
b) odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub 

udzielenia pouczenia, 
c) terminów przedawnienia nakładania administracyjnej kary 

pieniężnej, 
d) terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej, 
e) odsetek od zaległej administracyjnej kary pieniężnej, 
f) udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej  

- przepisów niniejszego działu w tym zakresie nie stosuje się. 

Artykuł 17 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [[...] pięć lat od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia]. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych 

Art. 4. Vacatio legis 

1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, 
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi 
termin dłuższy. 

2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, 
mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli 
ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 
na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego 
aktu w dzienniku urzędowym. 
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8 Porównanie standardów jakościowych 

Obecnie w Polsce nie określono wymaganych standardów jakościowych dla wody 

odzyskanej ze ścieków, przeznaczonej do nawodnień w rolnictwie. W zakresie 

ponownego wykorzystania ścieków uregulowano tzw. rolnicze wykorzystanie ścieków, 

dla którego wymagania opisano w rozdziale 5 – Krajowe regulacje i wytyczne dotyczące 

bezpieczeństwa wody.  

W związku z powyższym w niniejszym rozdziale wymogi określone w projektowanym 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (w załączniku nr 1) porównano 

z wymaganiami dotyczącymi rolniczego wykorzystania ścieków oraz jakości ścieków 

komunalnych odprowadzanych do odbiornika.  

 

Sekcja 1. Zastosowania odzyskanej wody do nawodnień w rolnictwie 

Tab. 8.1 Porównanie zakresów stosowania odzyskanej wody oraz rolniczego 

wykorzystania ścieków 

Zastosowanie odzyskanej wody97 Rolnicze wykorzystanie ścieków98 

Nawadnianie w rolnictwie oznacza 
nawadnianie następujących rodzajów upraw: 

a) rośliny spożywcze do spożywania 
w stanie surowym, czyli rośliny, które 
są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi na surowo lub nieprzetworzone; 

b) rośliny spożywcze do spożywania po 
przetworzeniu, czyli rośliny, które są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
ale nie na surowo, lecz po poddaniu 
obróbce (np. gotowane, przetworzone 
przemysłowo); 

c) uprawy do celów niespożywczych, 
czyli uprawy, które nie są 
przeznaczone do spożycia przez ludzi 
(np. pastwiska, uprawy pastewne, 
uprawy na włókna, rośliny ozdobne, 
uprawy na nasiona, uprawy 
energetyczne i torf). 

Zgodnie z aktualną ustawą Prawo wodne, 
rolnicze wykorzystanie ścieków zakazane 
jest: 
a) gdy grunt jest zamarznięty, zalany 

wodą, nasycony wodą lub przykryty 
śniegiem, z wyjątkiem dna stawów 
ziemnych wykorzystywanych do chowu 
i hodowli ryb; 

b) na gruntach wykorzystywanych do 
upraw roślin przeznaczonych do 
spożycia w stanie surowym; 

c) na gruntach, w których zwierciadło wód 
podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 
m od powierzchni ziemi lub od dna rowu 
rozprowadzającego ścieki; 

d) na obszarach o spadku terenu 
większym niż 10% dla gruntów ornych 
i większym niż 20% dla łąk, pastwisk 
oraz plantacji drzew leśnych; 

e) na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią w okresie prognozowanego 
wezbrania wód. 

 

 

 

 

 

 

 

97 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących 

ponownego wykorzystania wody wraz z załącznikami (COM(2018) 337 final) 
98 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) 
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Sekcja 2. Wymogi minimalne 

Tab. 8.2 Porównanie wymogów dotyczących jakości wody 

Klasa 
jakości 

odzyskanej 
wody 

Wymogi jakościowe 

E. coli 
([…] 

liczba/ 
100 ml) 

BZT5 (mg/l) 

TSS 
(zawiesiny 

ogólne 
w mg/l) 

Mętność 
(NTU) 

Inne 

Wymogi dotyczące odzyskanej wody97 

A ≤10 […] ≤10 ≤10 ≤15 

Legionella spp.: <1 
000 cfu/l, jeżeli 
istnieje ryzyko 
rozpylania [...] 

B ≤100 

25 

dla RLM 
2 000÷10 000 
– 60 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 70% 

 
dla RLM 
>10 000 

– 35 mg/l lub 
minimalna 

redukcja 90% 
 
 

- 

Nicienie jelitowe 
(jaja helmintów): ≤1 

jajo na litr dla 
nawadniania 

pastwisk lub upraw 
pastewnych 

C ≤1 000 - 

D ≤10 000 - 

Wymogi dotyczące rolniczego wykorzystania ścieków99 

nie dotyczy brak 
brak (redukcja 

co najmniej 
20%) 

brak (redukcja 
co najmniej 

50%) 
brak 

Bakterie 
chorobotwórcze z 

rodzaju Salmonella - 
niewykrywalne w 1 l; 
Obecność żywych jaj 
pasożytów (Ascaris 

sp., Trichuris, 
Toxocara sp.) – 
nieobecne w 1 l; 

pozostałe wskaźniki i 
zanieczyszczenia 

wymienione w tabeli 
5.3 

Wymogi dotyczące ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi99 

nie dotyczy brak 

dla RLM 
<2000 

– 40 mg/l 
 

dla RLM 
2000÷9999 

– 25 mg/l lub 
minimalna 

dla RLM 
<2000 

– 50 mg/l 
 

dla RLM 
2000÷9999 

– 35 mg/l lub 
minimalna 

brak 

W Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1311) 

dla ścieków 
komunalnych 

 

99 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
do wód lub do urządzeń wodnych; 
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Klasa 
jakości 

odzyskanej 
wody 

Wymogi jakościowe 

E. coli 
([…] 

liczba/ 
100 ml) 

BZT5 (mg/l) 

TSS 
(zawiesiny 

ogólne 
w mg/l) 

Mętność 
(NTU) 

Inne 

redukcja 
70÷90% 

 
dla RLM 

10000÷14999 
– 25 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 
70÷90% 

 
dla RLM 

15000÷99999 
– 15 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 90% 

 
dla RLM 

100000 
– 15 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 90% 

redukcja 90% 
 

dla RLM 
10000÷14999 
– 35 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 90% 

 
dla RLM 

15000÷99999 
– 35 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 90% 

 
dla RLM 

100000 
– 35 mg/l lub 

minimalna 
redukcja 90% 

odprowadzanych do 
wód lub do ziemi 

określono wartości 
dopuszczalne dla 

następujących 
zanieczyszczeń 
i wskaźników: 

chemiczne 
zapotrzebowanie na 

tlen (ChZT), azot 
ogólny, fosfor ogólny; 

brak wymogów 
sanitarnych 

 

Wymogi dotyczące odzyskanej wody w projektowanym rozporządzeniu podzielono na 

4 klasy jakości ze względu na charakter uprawy, tj.: 

• dla klasy jakości A - wszystkie rośliny spożywcze, w tym uprawy okopowe 

spożywane na surowo i rośliny spożywcze, których część jadalna ma 

bezpośredni kontakt z odzyskaną wodą; 

• dla klasy jakości B - rośliny spożywcze spożywane na surowo, których część 

jadalna jest produkowana powyżej poziomu gruntu i nie ma bezpośredniego 

kontaktu z odzyskaną wodą, rośliny spożywcze spożywane po przetworzeniu 

i uprawy niespożywcze, w tym uprawy stosowane jako pasza dla zwierząt 

wykorzystywanych do produkcji mleka lub mięsa; 

• dla klasy jakości C – rośliny spożywcze spożywane na surowo, których część 

jadalna jest produkowana powyżej poziomu gruntu i nie ma bezpośredniego 

kontaktu z odzyskaną wodą, rośliny spożywcze spożywane po przetworzeniu 

i uprawy niespożywcze, w tym uprawy stosowane jako pasza dla zwierząt 

wykorzystywanych do produkcji mleka lub mięsa; 

• dla klasy jakości D – uprawy przemysłowe, energetyczne i nasienne. 

Nie jest możliwe porównanie projektowanych wymogów z krajowym w zakresie 

zawartości bakterii E. coli oraz pozostałych parametrów mikrobiologicznych ze względu 

na fakt, iż w Polsce wymagane warunki sanitarne zostały określone wyłącznie dla 

ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, ponadto obejmują one zupełnie 

inne wskaźniki.  

W zakresie pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) wartość 

dopuszczalna określona dla klasy jakości A (10 mg/l) jest mniejsza od wartości 



 

159 

dopuszczalnej określonej dla ścieków komunalnych odprowadzanych do odbiornika, 

zwłaszcza w przypadku oczyszczalni o wartości RLM <2 000, dla których dopuszczalna 

wartość dla tego wskaźnika wynosi 40 mg/l. Należy przy tym zaznaczyć, że 

oczyszczalnie o niskiej wartości RLM najczęściej zlokalizowane są najbliżej terenów 

użytkowanych rolniczo. 

Ścieki o zbliżonej jakości w tym zakresie mogą pochodzić z oczyszczalni komunalnych 

o RLM>15000, dla których dopuszczalna wartość BZT5 wynosi 15 mg/l, przy czym 

wartość ta może być wyższa w przypadku spełnienia przez oczyszczalnię drugiego 

warunku tj. minimalnego stopnia redukcji na poziomie 90%. W przypadku klas jakości B-

D wartości dopuszczalne określone w projektowanym rozporządzeniu są: 

• równe wymogom określonym dla ścieków komunalnych odprowadzanych 

z oczyszczalni o RLM 2 000 ÷ 14 900, 

• wyższe niż wymogi określone dla ścieków komunalnych odprowadzanych 

z oczyszczalni o RLM 15 000, 

przy czym także w tym przypadku ma zastosowanie warunek zastępczy dotyczący 

minimalnego stopnia redukcji zanieczyszczeń.  

Analogicznie jak w przypadku BZT5, dla zawiesiny ogólnej zawartość dopuszczalną 

określono w projektowanym rozporządzeniu na poziomie 10 mg/l dla klasy jakości A – 

wartość ta jest mniejsza od wszystkich wartości dopuszczalnych określonych dla 

odprowadzanych ścieków, szczególnie w przypadku małych oczyszczalni o wartości 

RLM <2000, dla których dopuszczalna wartość dla tego wskaźnika wynosi 50 mg/l. 

W przypadku klas jakości B-D wartości dopuszczalne określone w projektowanym 

rozporządzeniu są równe wymogom określonym dla ścieków komunalnych 

odprowadzanych z oczyszczalni o RLM  2 000. Tak jak w przypadku BZT5, dla 

zawartości zawiesimy ogólnej również obowiązuje warunek zastępczy dotyczący 

minimalnej redukcji zanieczyszczeń na poziomie 90%.  

W przepisach krajowych nie określono dopuszczalnej mętności odprowadzanych 

ścieków, przy czym parametr ten w projektowanym rozporządzeniu określono wyłącznie 

dla klasy jakości A.  

Jak już wspomniano w Polsce nie określono wymaganych standardów jakościowych dla 

wody odzyskanej ze ścieków, przeznaczonej do nawodnień w rolnictwie, wobec czego 

ich porównanie z proponowanymi zapisami projektowanego rozporządzenia nie jest 

możliwe.  

W związku z powyższym proponowane wartości zestawiono z wymogami określonymi 

w przepisach krajowych dla: 

• ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania (tj. m. in. do nawadniania 

użytków rolnych) – różnice w standardach jakościowych wynikają z faktu, iż 

w przepisach krajowych określono szereg dodatkowych warunków, jakie należy 

spełnić przy tego typu wykorzystaniu ścieków; warunki te dotyczą nie tylko samej 

jakości ścieków, lecz także: 

− zawartości metali ciężkich w glebach, w warstwie 0-25 cm, na obszarach, 

na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, 

− położenia gruntów, na których może być stosowane rolnicze 

wykorzystanie ścieków, 
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− położenia urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania 

i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania, 

− rodzaju upraw w przypadku których może być stosowane rolnicze 

wykorzystanie ścieków (niedozwolone w przypadku upraw roślin do 

spożycia w stanie surowym); 

• ścieków komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi – w tym przypadku 

różnice w standardach jakościowych są wynikiem zupełnie odmiennego rodzaju 

działalności; określone w przepisach krajowych wymagania dotyczą ścieków 

wprowadzanych do odbiornika, charakteryzującym się zdolnością 

samooczyszczania oraz nie mają bezpośredniego kontaktu z żywnością, 

zwłaszcza z uprawami roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym. 

Porównując wartości liczbowe proponowanych w projektowanym rozporządzeniu 

wymagań z wymogami określonymi do tej pory w przepisach krajowych można wstępnie 

wnioskować, iż wymagana jakość wody odzyskanej ze ścieków przy zastosowaniu 

istniejących rozwiązań byłaby możliwa do osiągnięcia w zakresie BZT5 oraz zawartości 

zawiesiny ogólnej określonych dla klas jakości B-D (upraw z wyłączeniem upraw 

okopowych spożywanych na surowo i roślin spożywczych, których część jadalna ma 

bezpośredni kontakt z odzyskaną wodą).  

Ocena rzeczywistych możliwości osiągnięcia proponowanych wymagań, 

z uwzględnieniem wyników ankietowania oczyszczalni ścieków komunalnych, zostanie 

przeprowadzona na kolejnym etapie opracowania. 
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9 Podsumowanie 

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach etapu I oceny projektu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących 

ponownego wykorzystania wody. 

Opracowanie obejmuje: 

1) opis dostępnych zasobów wodnych w Polsce oraz ich porównanie z zasobami 

innych krajów Unii Europejskiej, w którym uwzględniono dostępne zasoby wód 

powierzchniowych oraz podziemnych – na tej podstawie stwierdzono, iż polskie 

zasoby wodne są niewielkie na tle pozostałych krajów Europy. Współczynnik 

dostępności wody w Polsce osiąga wartość na poziomie ok. 1 600 m3, przy czym 

średni współczynnik w Europie wynosi 4 500 m3 wody/ mieszkańca rocznie; 

2) zestawienie ilości wody zużywanej do nawodnień na tle pozostałych krajów 

członkowskich UE – jak wskazano w rozdziale dotyczącym gospodarczego 

wykorzystania wód, w Polsce niecałe 10% pobranych wód na cele rolnicze 

przeznaczone jest do nawodnień, wobec czego Polska należy do krajów, w których 

udział wód do nawadniania względem wód wykorzystywanych na cele 

rolnicze jest najmniejszy (z wyłączeniem Luksemburga i Irlandii niepobierających 

wody na cele rolnicze w ogóle oraz Estonii i Belgii nieprzeznaczających pobranej 

wody do nawodnień); Polska wykorzystuje 33,7 m3/rok/ha wody na cele rolnicze, 

a wartość ta jest znacznie poniżej średniej europejskiej (144,7 m3/rok/ha) 100; 

3) prognozę w zakresie stopnia wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków, 

w ramach której: 

• opisano występujące w Polsce susze rolnicze i ich skutki – zgodnie 

z przywołanymi w opracowaniu materiałami źródłowymi, w Polsce obserwuje 

się nasilenie występowania suszy rolniczej, której skutki to przede wszystkim 

straty w plonach i zbiorach, obniżenie jakości produkcji zwierzęcej, a także 

spadek odporności drzewostanu w leśnictwie i zagrożenie pożarowe. Susza 

rolnicza w uprawie zbóż jarych odnotowana została we wszystkich latach 

w okresie 2006-2017 - oprócz 2013 i 2014 roku. W latach 2007, 2009 i 2011 

suszę odnotowano w 14 województwach. Zagrożenie suszą w Polsce jest 

wysokie ze względu na występowanie w Polsce w głównej mierze gleb 

bardzo lekkich i lekkich – zajmują ponad połowę powierzchni gruntów rolnych 

w kraju (ok. 60%), przy czym susza na glebach lekkich pojawia się zwykle 

o około 10-15 dni wcześniej niż na glebach ciężkich101; 

• przeanalizowano zapisy planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych, w których wyznaczono kierunki działań służących ograniczeniu 

skutkom suszy, wśród których najczęściej wymieniano zwiększenie retencji 

na obszarach rolniczych, budowę sieci rozprowadzającej wodę z istniejących 

zbiorników małej retencji lub wykorzystanie zasobów wód podziemnych do 

nawodnień w rolnictwie (możliwe wyłącznie na obszarach o odpowiednich 

zasobach wód podziemnych). W aktualnie opracowywanym projekcie Planu 

Przeciwdziałania Skutkom Suszy102 spośród optymalnych działań mogących 

 

100 Na podstawie danych AQUASTAT 
101 Wójcik I., Doroszewski A., Wróblewska E., Koza P., Susza rolnicza w uprawie zbóż jarych w Polsce w 

latach 2006-2017. Woda-środowisko-obszary wiejskie 19/1(65), 2019, str. 77-95  
102 Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, Warszawa, 2019 



 

162 

zwiększyć dostępne zasoby wodne na terenach rolniczych wymieniono 

stosowanie odpowiedniej agrotechniki i agromelioracji, zwiększenie retencji, 

a także budowę i przebudowę urządzeń wodnych. Dużą uwagę skupiono 

również na edukacji w zakresie suszy oraz zmiany w zakresie korzystania 

z zasobów wodnych, nie rozważano jednak wykorzystania do nawodnień 

wody odzyskanej ze ścieków. Przyczyną tego może być brak takiej 

możliwości, co wynika z braku uregulowań prawnych; 

• wykonano prognozę stopnia wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków, 

w której analizowane obszary podzielono na dwie grupy, tj. tereny 

nawadniane i tereny nienawadniane. Spośród istniejących w Polsce 2 477 

gmin 103  zidentyfikowano 703 gminy (tj. prawie 30%), na których istnieje 

potencjalne zapotrzebowanie na ponowne wykorzystanie wody w procesie 

nawadniania z uwagi na deficyt wód powierzchniowych. W przypadku 

obszarów wyposażonych w infrastrukturę nawadniającą, we wszystkich 

analizowanych województwach, z wyjątkiem łódzkiego, kujawsko-

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, przy malejącej wartości KBW, ilość 

wody pobranej do nawodnień nie zwiększa się, co może być spowodowane 

deficytem dostępnych zasobów wodnych – na takich obszarach również 

istnieje potencjał wykorzystania do nawodnień wody odzyskanej ze ścieków, 

który prawdopodobnie będzie wzrastać w kolejnych latach z uwagi na 

zmieniający się klimat; 

• zestawiono koszty ponoszone przez zakłady wodno – kanalizacyjne oraz 

gospodarstwa rolne – na tej podstawie wykazano, iż zakłady wodno – 

kanalizacyjne ponoszą wysokie koszty za odprowadzanie oczyszczonych 

ścieków komunalnych do odbiornika, za które opłata całkowita, obejmująca 

zarówno opłatę stałą jak i zmienną wyniosła dla 2018 roku 100 476,8 tys. zł. 

Dla porównania, koszty (szacowane, ze względu na brak informacji z części 

RZGW) ponoszone przez gospodarstwa rolne za pobór wody do nawodnień 

wynoszą ok. 707 tys. zł/rok. W przypadku zakładów wodno – 

kanalizacyjnych, okresowe zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków 

pozwoliłoby zredukować wyłącznie opłatę zmienną określaną w zależności 

od ładunku wprowadzanych zanieczyszczeń; 

W rozdziale dotyczącym prognozy wyznaczono obszary na terenie Polski 

o największym potencjale wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków, tj. tereny 

zagrożone deficytem wód powierzchniowych, które dodatkowo charakteryzują 

stosunkowo niskimi zasobami wód podziemnych. Stwierdzono, iż występowanie 

takich obszarów oraz nasilenie występowania suszy rolniczej powoduje, iż istnieje 

potencjalne zapotrzebowanie na wykorzystanie odzyskanej wody do 

nawodnień. Największy deficyt jest obserwowalny w gminie wiejskiej Komorniki 

w województwie wielkopolskim (- 198 KBW), natomiast najmniejszy deficyt 

występuje w gminie wiejskiej Olszanice w województwie podkarpackim (-25 KBW). 

W województwie pomorskim wykazano tylko 8 gmin zagrożonych deficytem, 

natomiast w województwie wielkopolskim takich gmin jest aż 104; 

4) omówienie istniejących krajowych jak i unijnych regulacji oraz wytycznych, a także 

przepisów projektowanego rozporządzenia;  

 

103 http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/raporty/WebRaportZestawienie.aspx (dostęp w dniu 25.10.2019) 
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5) porównanie projektowanych standardów jakościowych z istniejącymi w Polsce – ze 

względu na brak krajowych uregulowań prawnych w zakresie wykorzystania wody 

odzyskanej ze ścieków, projektowane standardy jakościowe zestawiono 

z wymaganiami określonymi dla ścieków komunalnych odprowadzanych do 

odbiornika oraz wymaganiami dotyczącymi rolniczego wykorzystania ścieków. 

Na podstawie aktualnie obowiązujących norm dotyczących jakości ścieków wstępnie 

wywnioskowano, iż najbliższe spełnienia wymaganych standardów dla odzyskanej wody 

mogą być oczyszczalnie dużych aglomeracji, tj. oczyszczalnie zlokalizowane poza 

obszarami użytkowanymi rolniczo. W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości 

w kwestii dostarczenia tej wody do ostatecznego odbiorcy. Brak odpowiedniej 

infrastruktury spowodowałby konieczność dowożenia wody za pomocą cystern, co 

z kolei wiązałoby się z dodatkowym nakładem finansowym oraz zwiększeniem emisji 

zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Zakres wykonalności projektowanego 

rozporządzenia w zakresie dostarczenia wody na pola uprawne zostanie szczegółowo 

przeanalizowany w kolejnym etapie opracowania.  



 

164 

10 Materiały źródłowe  

10.1 Wykaz analizowanych regulacji i wytycznych 

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. 

zm.) 

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z późn. zm.) 

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) 

5) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie 

jednostkowych stawek za usługi wodne (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2502). 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 z późn. 

zm.) 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 

poz. 1220) 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 528) 

10) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

11) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1355 z późn. zm.) 

12) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1429) 

13) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

14) Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

15) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252) 

16) PN-C-04635:1984 Woda do nawadniania roślin na użytkach rolnych oraz do ich 

opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin (norma wycofana) 

17) Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991). 

18) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
(Dz.U. L 327 z 22.12.2000). 
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19) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 
2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 

20) Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, 
Dz.U. L 375 z 31.12.1991). 

21) Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998). 

22) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 
z 1.2.2002). 

23) Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 
dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 
76/160/EWG (Dz.U. L 64 z 4.3.2006). 

24) Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006). 

25) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca 
dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 
z 24.12.2008). 

26) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012). 

27) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003). 

28) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007). 

29) Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 
środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów 
ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986). 

30) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004). 

31) Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 
z 8.2.2005). 

32) Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 
powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005). 
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33) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 
21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009). 

34) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 
z 22.12.2005). 

35) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające 
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 
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Załącznik 1 Zestawienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania we 
wszystkich JCWPd (2011 r.) 

JCWPD 
Kod UE 

Zasoby wód 
podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

Wykorzystanie 
zasobów 

 [m3/dobę] % 

1 PLGW60001 10 378 83,0 

2 PLGW60002 34 000 6,2 

3 PLGW60003 126 170 21,3 

4 PLGW60004 18 755 38 

5 PLGW60005 31 140 15,3 

6 PLGW60006 136 902 10 

7 PLGW60007 255 346 12 

8 PLGW60008 501 655 3,7 

9 PLGW60009 366 775 17,2 

10 PLGW600010 542 976 3,3 

11 PLGW200011 708 387 6,9 

12 PLGW200012 14 453 7,2 

13 PLGW200013 384 261 37,7 

14 PLGW200014 6 576 23 

15 PLGW200015 130232 28,9 

16 PLGW200016 7 200 18,9 

17 PLGW200017 5 676 16,1 

18 PLGW200018 62 400 57 

19 PLGW200019 375 026 6 

20 PLGW700020 1 048 000 8,1 

21 PLGW700021 314 512 3,1 

22 PLGW800022 242 852 7,5 

23 PLGW600023 278 484 5,9 

24 PLGW600024 130 254 11 

25 PLGW600025 864 000 1,5 

26 PLGW600026 787 000 6,9 

27 PLGW200027 115340 9,9 

28 PLGW200028 423 733 8,4 

29 PLGW200029 85 425 30,8 

30 PLGW200030 140 000 12,6 

31 PLGW200031 698 712 3,7 

32 PLGW200032 643 000 7,1 

33 PLGW600033 217 170 11,4 

34 PLGW600034 193 756 8,2 

35 PLGW600035 145 995 13,7 

36 PLGW200036 369 981 6,3 

37 PLGW200037 42 622 15,6 

38 PLGW200038 59 351 12,7 

39 PLGW200039 461 081 22,2 

40 PLGW600040 191 849 4,1 

41 PLGW600041 146 977 11,8 

42 PLGW600042 132 528 29,9 

43 PLGW600043 195 303 36,3 

44 PLGW200044 53 360 60,3 

45 PLGW200045 108 198 31,3 

46 PLGW200046 32 500 21,4 

47 PLGW200047 77 600 86,5 

48 PLGW200048 187 110 17,6 

49 PLGW200049 259 600 24,2 

50 PLGW200050 925 001 4,2 

51 PLGW200051 465 999 9 



JCWPD 
Kod UE 

Zasoby wód 
podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

Wykorzystanie 
zasobów 

 [m3/dobę] % 

52 PLGW200052 759 196 5,6 

53 PLGW800053 71 832 1,5 

54 PLGW200054 277 965 17,3 

55 PLGW200055 852 486 10,4 

56 PLGW200056 15 954 27,2 

57 PLGW200057 9 980 1,2 

58 PLGW600058 269 280 2,5 

59 PLGW600059 309 763 11,49 

60 PLGW600060 531 728 18,5 

61 PLGW600061 189 341 25,3 

62 PLGW600062 144 837 223,7 

63 PLGW200063 402 330 27,5 

64 PLGW200064 31 075 35,2 

65 PLGW200065 389 223 27,7 

66 PLGW200066 356 950 13,6 

67 PLGW200067 286 519 12,2 

68 PLGW600068 314 341 7,8 

69 PLGW600069 287 045 11,2 

70 PLGW600070 126 481 16,7 

71 PLGW600071 334 117 100,1 

72 PLGW600072 250 338 38,8 

73 PLGW200073 274 088 6,8 

74 PLGW200074 168 965 11,0 

75 PLGW200075 600 431 6,1 

76 PLGW600076 97 542 13,7 

77 PLGW600077 543 270 14,3 

78 PLGW600078 293 011 11,1 

79 PLGW600079 268 844 22,1 

80 PLGW600080 122 068 15,0 

81 PLGW600081 651 600 12,6 

82 PLGW600082 692 189 7,8 

83 PLGW600083 351 000 202,7 

84 PLGW200084 504 497 19,6 

85 PLGW200085 285 663 8,7 

86 PLGW200086 104 719 21,3 

87 PLGW200087 19 148,97 20,0 

88 PLGW200088 188 000 21,7 

89 PLGW200089 203 445 34,2 

90 PLGW200090 675 140 11,8 

91 PLGW200091 118 312 23,1 

92 PLGW600092 67 461 13,1 

93 PLGW600093 417 997 10,1 

94 PLGW600094 250 094 7,3 

95 PLGW600095 123 950 41,0 

96 PLGW600096 305 061 8,3 

97 PLGW600097 85 000 23,0 

98 PLGW600098 200 000 9,4 

99 PLGW600099 337 980 45,0 

100 PLGW2000100 202 847 9,0 

101 PLGW2000101 265 878 46,7 

102 PLGW2000102 139 941 14,3 

103 PLGW2000103 59 263 18,5 

104 PLGW2000104 14 067 6,0 



JCWPD 
Kod UE 

Zasoby wód 
podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

Wykorzystanie 
zasobów 

 [m3/dobę] % 

105 PLGW6000105 18 063 120,5 

106 PLGW5000106 5 714 0,0 

107 PLGW6000107 91 530 35,0 

108 PLGW6000108 388 176 12,2 

109 PLGW6000109 408 601 12,7 

110 PLGW6000110 304 000 44,1 

111 PLGW2000111 70 000 218 

112 PLGW2000112 168 311 53,3 

113 PLGW2000113 46 473 7,7 

114 PLGW2000114 54 123 8,9 

115 PLGW2000115 156 019 10,9 

116 PLGW2000116 72 207 22,4 

117 PLGW2000117 43 914 24,6 

118 PLGW2000118 71 207 6,7 

119 PLGW2000119 201 004 9,5 

120 PLGW2000120 340 867 3,9 

121 PLGW2000121 382 988 4,1 

122 PLGW5000122 2 299 0 

123 PLGW5000123 808 0,3 

124 PLGW6000124 8 617 67,4 

125 PLGW6000125 73 811 15,9 

126 PLGW6000126 15 341 12 

127 PLGW6000127 198 559 49,6 

128 PLGW6000128 77 225 56,7 

129 PLGW6000129 48 786 353,6 

130 PLGW2000130 360 000 129,3 

131 PLGW2000131 64 461 46,3 

132 PLGW2000132 64 016 12,2 

133 PLGW2000133 118 161 2,6 

134 PLGW2000134 182 279 12 

135 PLGW2000135 167 257 12,7 

136 PLGW2000136 455 402 6,1 

137 PLGW5000137 11 243 3,1 

138 PLGW5000138 8 612 0,0 

139 PLGW6000139 2 127 1,6 

140 PLGW6000140 9 185 2,0 

141 PLGW6000141 70 973 12,8 

142 PLGW6000142 112 256 33,6 

143 PLGW6000143 54 634 151,0 

144 PLGW6000144 68 551 13,3 

145 PLGW2000145 64 717 136,0 

146 PLGW2000146 41 689 103,7 

147 PLGW2000147 82 482 55,3 

148 PLGW2000148 49 617 26,3 

149 PLGW2000149 78 513 2,0 

150 PLGW2000150 235 550 10,9 

151 PLGW2000151 352 751 1,0 

152 PLGW2000152 56 732 10,4 

153 PLGW2000153 183 376 11,2 

154 PLGW2000154 41 615 3,3 

155 PLGW6000155 65 988 20,4 

156 PLGW2000156 50 503 40,3 

157 PLGW2000157 40 566 236,5 



JCWPD 
Kod UE 

Zasoby wód 
podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

Wykorzystanie 
zasobów 

 [m3/dobę] % 

158 PLGW2000158 86 787 16,7 

159 PLGW2000159 69 392 7,1 

160 PLGW2000160 32 060 21,3 

161 PLGW2000161 143 037 3,1 

162 PLGW2000162 47 610 25,2 

163 PLGW2000163 15 263 65,3 

164 PLGW1000164 41 000 0,2 

165 PLGW2000165 107 634 7,5 

166 PLGW2000166 171 917 3,2 

167 PLGW2000167 72 412 3,9 

168 PLGW2000168 333 764 0,6 

169 PLGW9000169 27 000 0,5 

170 PLGW6000170 11 364 0,1 

171 PLGW1000171 b. d. b. d. 

172 PLGW2000172 22 830 0,1 
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Dział 1. Użytki rolne i leśne 

Położenie obiektu nawadnianego 
Symbol 

wpisywany  
w US 

Nawadniane użytki rolne i leśne 

Województwo Powiat 
Gmina 

(miejska, 
wiejska) 

Miejscowość Gminaa) Sposób nawadnianiab) 
Powierzchnia 

w ha 

Pobór wody i wykorzystanie ścieków w dam3 

(tys. m3) 

ogółem 
w tym 

wód powierz-
chniowych 

wykorzystanie 
ścieków 

bez znaku po przecinku 
0 1 2  3  4  5  6  

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           
a) Symbol 7 cyfrowy. b) Podsiąk – 1, stokowe – 2, deszczowanie – 3, zalew – 4, inne – 5.  
 



Dział 2. Stawy rybne 

Położenie obiektu  Symbol 
wpisywany w US Stawy rybne 

Województwo Powiat 
Gmina 

(miejska, 
wiejska) 

Miejscowość Gminaa) Rodzaj stawówc) 
Powierzchnia  

w ha 

Pobór wody  
na napełnianie 
i uzupełnianie  

w dam3 (tys. m3) 
bez znaku po przecinku 

0 1  2 3  4   

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         
a) Symbol 7 cyfrowy. c) Nieleśny – 1, leśny – 2. 

Uwagi dot. działu 1 i 2 (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego): 
 

 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony 
na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 1 

 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony 
na wypełnienie formularza 2 

 

 
                                                      

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 



 

Objaśnienia  
do formularza OS-4 

 
 

Sprawozdanie składają osoby prawne, samodzielne jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne 
prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych 
i leśnych o powierzchni obiektu 20 ha i więcej oraz stawach rybnych 
o powierzchni 10 ha i więcej. 

Sprawozdanie należy opracować według gmin. W obrębie gminy 
należy wykazać imiennie poszczególne obiekty, lecz nie należy ich 
sumować dla całej gminy (na jednym formularzu można wykazać obiekty 
zlokalizowane w kilku gminach na terenie tego samego województwa). 

Gospodarstwa rybackie, niezależnie od sektora własnościowego, 
regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz inne jednostki posiadające 
ww. obiekty sprawozdawcze położone na terenie kilku województw 
sporządzają sprawozdania odrębnie dla każdego województwa, na terenie 
którego położone są obiekty nawadniane. 

Dział 1 i 2. 

Rubryka 0 – należy wpisać województwo, powiat, nazwę 
gminy,(w przypadku gminy miejsko-wiejskiej, określić szczegółowo 
położenie obiektu np.: Pszczyna – miasto lub Pszczyna – wieś) oraz, 
miejscowość w której zlokalizowany jest obiekt. Natomiast w przypadku 
takich miast jak np.: Kraków, Warszawa, Poznań obok nazwy miasta 
należy wpisać nazwę dzielnicy lub delegatury. W sytuacji, gdy na obszarze 
jednej gminy istnieje kilka odrębnych obszarów nawadnianych, wpisuje 
się kolejno wszystkie nawadniane obiekty zlokalizowane na terenie tej 
gminy. 

Rubryka 1 – wypełnia US. 

Dział 1. 

Rubryka 2 – należy podać sposób nawadniania, stosując symbole: 
podsiąk – 1, stokowe – 2, deszczowanie – 3, zalew – 4, inne – 5. 

Rubryka 3 – należy podać wielkość powierzchni nawadnianej w ha (bez 
znaku po przecinku); kryterium obszarowe dla nawadnianych użytków 
rolnych i leśnych wynosi 20 ha i więcej. 

Uwaga! Należy podać tylko powierzchnie faktycznie nawadniane w roku 
sprawozdawczym, a nieprzystosowane do nawodnień (jeżeli jeden obiekt 
stanowią np. powierzchnie orne i użytki zielone, to powierzchnię należy 
podać dla każdej kategorii oddzielnie). 

Rubryka 4 – należy podać wielkość poboru wody w dam3 (tys. m3), bez 
znaku po przecinku, w okresie wegetacyjnym (miesiące V – IX), 
określonego – w przypadku braku opomiarowania – według wzoru: 

V = 10 ∑ Fi × Ni 

gdzie: Fi – obszar wyrażony w ha, na którym stosowano w okresie 
wegetacyjnym nawodnienia o wysokości warstwy wody Ni, 

 Ni – wysokość warstwy wody wprowadzonej na obszar Fi 
w okresie wegetacyjnym, wyrażona w mm, 

 V – wielkość poboru wody w dam3 (tys. m3) bez znaku po 
przecinku. 

Rubryka 5 – należy wyodrębnić z ogólnego poboru wody wielkość 
poboru wód powierzchniowych wykorzystanych do nawadniania użytków 
rolnych i leśnych. 



Rubryka 6 – należy podać w ogólnym poborze wody ilość 
wykorzystanych ścieków użytych do nawodnień. 

Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800). 

Ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania jeżeli (§14): 

− BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość 
zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %,  

− spełniają warunki sanitarne, określone w załączniku nr 8 
do rozporządzenia, 

− nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych, a w szczególności nie spowodują 
zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla 
środowiska wodnego, 

− nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach, w warstwie 0 – 30 cm, 
na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie 
ścieków, jest określona w załączniku nr 9 do rozporządzenia (§15). 

Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami 
płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych 
od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną (§17.1). 

Do ścieków nie zaliczamy gnojówki i gnojowicy przeznaczonych 
do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1259). 

Jeżeli w danym obiekcie nawadniane są różne rodzaje powierzchni 
(np. grunty orne i użytki zielone), to dane powinny być wykazane 
w oddzielnych wierszach w rubryce 5 (powierzchnia w ha) oraz 
w rubrykach 6, 7, 8 (pobór wody, wód powierzchniowych 
lub/i wykorzystanych ścieków). Dodatkowo w rubryce 4 dla każdego 
wiersza musi być wykazany sposób nawadniania. Prawidłowe zużycie 
wody do nawadniania użytków rolnych można uznać w granicach do 8–10 
dam3 (tys. m3) na 1 ha. 

Dział 2. 

Rubryka 2 – należy podać rodzaj stawu (leśny – tzn. będący w zarządzie 
regionalnych dyrekcji lasów państwowych – symbol 2, nieleśny  
– symbol 1).  

Rubryka 3 – należy podać powierzchnię zalewu stawów rybnych (lustra 
wody) w ha bez znaku po przecinku (kryterium obszarowe dla napełniania 
stawów rybnych wynosi 10 ha i więcej).  

Rubryka 4  – należy podać ilość wody pobranej w dam3 (tys. m3), 
na napełnianie wiosenne stawów rybnych oraz/lub na uzupełnianie 
w ciągu całego roku sprawozdawczego. 

 



Załącznik 1 
Załącznik 2 

Załącznik 3 Zestawienie danych pobranych z AQUASTAT wraz z rokiem jakiego dotyczą 

UE 

Total area of the 
country (excl. 

coastal waters) 

Cultivated area 
(arable land + 

permanent 
crops) 

Total harvested 
irrigated crop area 

(full control 
irrigation) 

Agricultural water 
withdrawal 

Industrial water 
withdrawal 

Municipal water 
withdrawal 

Total water 
withdrawal 

Irrigation water 
withdrawal 

1000 ha year 1000 ha year 1000 ha year mlnm3/year year mlnm3/year year mlnm3/year year mlnm3/year year mlnm3/year year 

Austria 8 388 2012 1 420,0 2012 43,400 2008 0,077 2010 2,695 2008 0,720 2010 3,492 2010 0,018 2010 

Belgium 3 053 2012 825,0 2012 5,700 2008 0,040 2009 5,256 2009 0,709 2009 6,005 2009 0,000 2009 

Bulgaria 11 100 2012 3 476,0 2012 72,640 2008 0,829 2015 3,901 2015 0,900 2015 5,629 2015 0,316 2011 

Croatia 5 659 2012 985,4,0 2012 9,275 2003 0,009 2010 0,126 2013 0,466 2016 0,634 2013 0,008 2010 

Cyprus 925 2012 114,3,0 2012 31,260 2008 0,200 2016 0,004 2016 0,113 2016 0,317 2016 0,199 2016 

Czechia 7 887 2012 3 233,0 2012 19,910 2007 0,048 2016 0,982 2016 0,606 2016 1,635 2016 0,014 2013 

Denmark 4 292 2012 2 424,0 2012 254,100 2008 0,164 2012 0,128 2012 0,360 2012 0,652 2012 0,097 2012 

Estonia 4 523 2012 627,3 2012 0,326 2010 0,005 2014 1,655 2014 0,060 2014 1,720 2014 0,000 2010 

Finland 33 842 2012 2 253,0 2012 15,020 2010 0,050 2005 6,103 2006 0,409 2006 6,562 2006 0,040 2005 

France 54 909 2012 19 286,0 2012 1 512,000 2008 3,111 2016 21,100 2016 5,163 2016 29,370 2016 2,588 2008 

Germany 35 717 2012 12 034,0 2012 234,600 2006 0,597 2013 5,053 2013 19,680 2013 25,330 2013 0,180 2010 

Greece 13 196 2012 3 676,0 2012 1 280,000 2008 8,458 2007 0,326 2007 0,846 2007 9,630 2007 8,458 2007 

Hungary 9 303 2012 4 579,0 2012 87,620 2008 0,322 2012 4,013 2012 0,716 2012 5,051 2012 0,106 2016 

Ireland 7 028 2012 1 171,0 2012 1,100 1998 0,000 2007 0,051 2007 0,679 2007 0,730 2007 0,000 2007 

Italy 30 134 2012 9 560,0 2012 2 666,000 2008 17,000 2013 7,700 2015 9,488 2015 34,190 2015 16,000 2013 

Latvia 6 448 2012 1 184,0 2012 0,620 2007 0,058 2016 0,053 2016 0,114 2016 0,224 2016 0,001 2016 

Lithuania 6 530 2012 2 292,0 2012 1,532 2010 0,059 2017 2,554 2017 0,155 2017 2,768 2017 0,001 2011 

Luxembourg 259 2012 64,1 2012 0,027 2002 0,000 2016 0,001 2016 0,042 2016 0,044 2016 0,000 2013 

Malta 32 2012 10,3 2012 2,810 2008 0,026 2016 0,001 2013 0,036 2016 0,063 2016 0,026 2016 

Netherlands 4 154 2012 1 047,0 2012 202,300 2008 0,083 2014 7,612 2014 1,224 2014 8,919 2014 0,023 2012 

Poland 31 268 2012 11 323,0 2012 72,060 2007 1,053 2016 7,483 2016 2,046 2016 10,580 2016 0,089 2016 

Portugal 9 221 2012 1 856,0 2012 421,500 2008 8,767 1998 1,497 1998 0,872 1998 11,140 1998 6,559 1998 

Romania 23 839 2012 9 244,0 2012 173,400 2008 1,243 2016 4,080 2016 1,051 2016 6,374 2016 0,330 2016 

Slovakia 4 904 2012 1 412,0 2012 39,090 2008 0,021 2016 0,228 2016 0,286 2016 0,535 2016 0,012 2016 

Slovenia 2 027 2012 235,7 2012 3,501 2010 0,003 2016 0,722 2016 0,162 2016 0,887 2016 0,003 2016 

Spain 50 594 2012 17 539,0 2012 3 093,000 2009 21,960 2014 6,339 2014 4,552 2014 32,850 2014 20,010 2014 

Sweden 44 742 2012 2 608,0 2012 54,1700 2007 0,098 2010 1,572 2010 1,019 2010 2,689 2010 0,062 2010 

UK 24 361 2012 6 258,0 2012 138,200 2007 1,183 2016 1,010 2016 6,227 2016 8,420 2016 0,084 2016 

Źródło: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en 



Załącznik 4 Ustalenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy w regionach wodnych 

Region Wodny Dolnej Wisły 

Zidentyfikowane problemy: 

• W tym obszarze dominują gleby bardzo lekkie, które są bardzo podatne na suszę 

rolniczą – stanowią 43%. 

• Ustalono, że teren 105 gmin znajduje się w obszarze silnie narażonych na suszę 

rolniczą. 

• Zidentyfikowanymi sektorami wrażliwymi na skutki suszy jest przede wszystkim 

gospodarka komunalna i rolnictwo.  

• Wzrost częstotliwości i intensywności susz wiąże się z koniecznością stosowania 

nawodnień co powoduje wzrost zużycia wody w rolnictwie. Użytkownicy zasobów 

wodnych z sektora rolniczego odczuwają skutki zarówno suszy rolniczej jak i susz 

hydrologicznej i hydrogeologicznej. 

• Spadek wilgotności wpływa również na stan lasów (obniża ich odporność), a przede 

wszystkim zwiększa ryzyko pożarów. Lasy są ściśle związane z wysokością plonów 

w rolnictwie, ponieważ korzystnie wpływają na bilans wodny. Ograniczenie funkcji 

retencyjnych i ochronnych lasów może dodatkowo pogłębiać skutki suszy w rolnictwie.  

• Priorytetowe znaczenie w rozdziale wody ma gospodarka komunalna. Deficyt wód może 

wiązać się z koniecznością ograniczenia poborów wody na cele zaopatrzenia ludności, 

limitowaniem dostaw wody, zmianą źródła pobierania wody.  

• Susza hydrologiczna może prowadzić do dużych konsekwencji związanych 

z gospodarką ściekową . W okresie suszy bezpośrednie odbiorniki ścieków narażone są 

na wysychanie, co wiąże się ze zwiększoną koncentracją zanieczyszczeń do nich 

wprowadzanych. 

• Dla produkcji energii (dla których pobór wód stanowi 40% całkowitego poboru) 

w warunkach dużej zmienności opadów skrajne sytuacje, jak susza czy powódź, lub 

duże skoki przepływów mogą zakłócić dostępność niezbędnych ilości wody, która 

wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to powodować obniżenie sprawności 

tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz obniżenie energii 

produkowanej przez te instalacje.  

• Transport śródlądowy jest ściśle zależny od warunków hydrologicznych, stąd w czasie 

niżówki hydrologicznej zostaje wyłączony z użytkowania.  

• Innymi sektorami narażonymi na skutki suszy jest turystyka i branża turystyczno-

rekreacyjna i sportowa, przemysł oraz ekosystemy wodne i od wód zależne.  

• Susza atmosferyczna i rolnicza wpływa bezpośrednio na rolnictwo i ekosystemy wodne 

i od wód zależne, susza hydrologiczna wpływa na gospodarkę komunalną, rolnictwo, 

przemysł, energetykę, żeglugę śródlądową i ekosystemy wodne i od wód zależne, 

natomiast susza hydrogeologiczna nie wpływa  na żeglugę śródlądową i energetykę.  

• Istnieją również takie zjawiska, które mogą powodować różnego rodzaju konflikty: 

− zakłócenia reżimu przepływów rzek wywołane nadmiernym poborem wody, 

− niedostateczne rozpoznanie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników, 

− lokalne deficyty wody przeznaczonej do zaopatrzenia ludności, 

− okresowe niedobory wody dla celów rolniczych, 

− znaczna wodochłonność przemysłu, 

− duże straty wody w sieci wodociągowej, 

− utrata naturalnej retencji zlewni na skutek jej zabudowy, nadmiernych melioracji 

i wylesiania, 

− niewłaściwy stan urządzeń melioracyjnych, utrudniający możliwość 

retencjonowania wystarczających ilości wody. 



• Konflikty mogą występować również w przyszłości ze względu na rozwój turystyki, 

rozbudowę sieci transportowej i powierzchni silnie zurbanizowanych co powoduje 

uszczelnianie powierzchni, rozwój przemysłu, lokalizację ośrodków intensywnej hodowli 

rybackiej, postępujący rozwój zabudowy i intensyfikację działalności rolniczej. 

• Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły systemy melioracyjne są w złym stanie 

technicznym i wymagają pilnej odbudowy, przebudowy lub modernizacji. 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Bieżące: 

− Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody 

i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

− Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

− Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie. 

− Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę do 

picia, korzystającej dotychczas z zasobów wód powierzchniowych. 

• Krótkookresowe: 

− Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych i dla 

zabezpieczenia wody do picia. 

− Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy. 

− Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody. 

• Długookresowe: 

− Zwiększanie retencji na obszarach rolnych, leśnych i zalesionych oraz 

zurbanizowanych. 

− Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie funkcji retencyjnych 

cieków. 

− Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych. 

− Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-

odwadniające. 

− Budowa obiektów dużej retencji. 

− Budowa obiektów małej retencji, w tym realizacja działań planowanych 

w programach małej retencji. 

− Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie 

istniejących systemów wodociągowych. 

− Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających 

stosowanie działań ograniczających skutki suszy. 

− Opracowywanie zasad finansowania wspomagających ekonomiczne programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy. 

− Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in. konieczności 

oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Region Wodny Górnej Wisły 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Zwiększenie retencji leśnej, na obszarach rolniczych, na obszarach zurbanizowanych. 

• Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników „małej retencji”. 

• Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie. 

• Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych. 

• Budowa zbiorników retencjonujących wodę (< 5mln m3<). 

• Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-

odwadniające. 

• Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów. 



• Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych. 

• Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób 

umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień. 

• Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy. 

• Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji 

i zwalczania suszy. 

• Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości 

szkód spowodowanych suszą. 

• Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy. 

• Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy. 

• Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie 

działań ograniczających skutki suszy. 

• Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy. 

• Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach 

występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach 

zapobiegania. 

• Ograniczenie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód. 

• Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych. 

• Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia w rejonach górskich. 

Region Wodny Środkowej Wisły 

Zidentyfikowane problemy:  

• Na obszarach o bardzo wysokim poziomie zagrożenia suszą jeden zinwentaryzowany 

obiekt melioracyjny posiada funkcję ściśle nawodnieniową, a jedynie 6,6% obiektów 

funkcję nawodnieniowo-odwodnieniową. Jednak dla większości z nich funkcja pozostaje 

nieokreślona. Stan techniczny zinwentaryzowanych urządzeń w większości nie został 

określony. Spośród urządzeń, dla których go określono, jedynie około 8,5% spełnia 

swoją funkcję, a kolejne 5,6% spełnia ją częściowo. 

• Spośród wszystkich 35 dużych zbiorników retencyjnych znajdujących się na obszarze 

regionu wodnego Środkowej Wisły jedynie 10 znajduje się na terenach 

o zidentyfikowanym bardzo wysokim i wysokim poziomie zagrożenia występowania susz 

IV lub III klasy. 

• Przewiduje się ciągły wzrost niekontrolowanego poboru wód podziemnych do 

nawodnień w rolnictwie. 

• W regionie wodnym Środkowej Wisły najbardziej narażone na wystąpienie zjawiska 

suszy atmosferycznej w rolnictwie są obszary zlokalizowane w północnej i północno-

zachodniej części regionu. Natomiast najsilniej narażonymi użytkami rolnymi na skutki 

suszy atmosferycznej są tereny gmin: Rogowo, Horyniec-Zdrój, Giby, Skrwilno, Skępe, 

Płaska, Mońki, Kuźnica, Czarna Białostocka. Największe narażenie na wystąpienie 

negatywnych skutków suszy rolniczej występuje w zachodniej i środkowej części 

regionu. 

• Pobór wód na cele gospodarki stawowej dominuje w południowym fragmencie regionu, 

w tym duża część z tych poborów zlokalizowana jest na terenach bardzo zagrożonych 

skutkami suszy hydrologicznej.  

• Obszarem w dużym stopniu narażonym na występowanie zjawiska suszy jest 

gospodarka komunalna, w tym sektor zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych czy 

gospodarka ściekowa. 

• Na obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły znajdują się rzeki wykorzystywane jako 

szlaki wodne do żeglugi śródlądowej. Około 70% z nich znajduje się na terenach, dla 



których stopień narażenia na skutki suszy hydrologicznej określono jako wysoki, 

natomiast ok. 10% na terenach o silnym narażeniu. 

• Najbardziej prawdopodobne są konflikty pomiędzy: 

− gospodarka wodna - ochrony przyrody (np. w sprawach związanych z budową, 

modernizacją i utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych), 

− gospodarka wodna - żegluga śródlądowa (w sprawach dotyczących zagadnień 

morfologicznych), 

− gospodarka wodna - hydroenergetyka - ochrona przyrody (zagadnienia 

morfologiczne i obszary Natura 2000); 

− gospodarka wodna - rybacki użytkownik wód. 

− w zakresie gospodarki wodnej:  

− pobory na cele nawodnień – pobory na cele komunalne, 

− pobory na cele nawodnień – pobory na cele przemysłowe, 

− pobory na cele nawodnień – pobory na cele energetyki, 

− pobory na cele przemysłowe – pobory na cele komunalne, 

− pobory na cele gospodarki stawowej – pobory na cele nawodnień, 

− pobory – zrzuty ścieków, 

− retencja – rezerwa powodziowa – hydroenergetyka – żegluga (regulacja 

przepływów – wykorzystanie pojemności zbiorników – funkcje zbiorników), itp. 

− Plany utrzymania wód – a Plany przeciwdziałania skutkom suszy (w wielu 

przypadkach realizacja działań wynikających z PUW będzie przyczyniała się do 

nadmiernego odpływu wód ze zlewni, co może skutkować znoszeniem korzyści 

wynikających z realizacji działań przewidzianych w PPSS). 

• Użytkowanie zasobów jednocześnie na cele zaopatrzenia kilku sektorów może 

generować konflikty polegające na „zabieraniu” zasobów jednemu sektorowi przez drugi. 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Zamianę systemów niesterowalnych na sterowalne poprzez wyposażenie istniejących 

systemów odwadniających w urządzenia kontrolne, przekształcając odwodnienia 

na odpływ regulowany (np. Budowa zastawek). 

• Wyposażenie systemów drenarskich w urządzenia umożliwiające okresowe zatrzymanie 

wody w rurociągach. 

• Precyzyjne regulowanie poziomu wody gruntowej zwiększając retencję glebową. 

• Recyrkulację wody na obiekcie zmeliorowanym. 

• Dostosowanie eksploatacji systemów melioracyjnych do wymagań i ograniczeń 

na obszarach chronionych. 

• Aby uniknąć nadmiernego pogłębienia negatywnych skutków wystąpienia zjawiska 

suszy, ważne jest by ustalone w warunkach korzystania z wód regionów i zlewni (zlewnie 

rzek: Czarna Maleniecka, Jeziorka, Słudwia, Radomka, Mroga) oraz Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły priorytety i hierarchie potrzeb 

użytkowników były przestrzegane.  

• Bieżące: 

− Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody. 

− Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do 

wód albo do ziemi. 

− Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

− Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: 

przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych 

i roślin przemysłowych. 

− Czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne. 



− Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż 

socjalno-bytowe. 

− Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym. 

− Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych polegających na wykoszeniu 

roślinności występującej w korycie rzeki. 

− Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w województwie. 

• Krótkookresowe:  

− Przygotowanie procedury wprowadzenia stanu klęski suszy w celu ograniczenia 

jej skutków. 

− Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy. 

− Opracowanie oraz wdrożenie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu 

zaopatrywania ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, 

beczkowozy itp.). 

− Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych 

i zurbanizowanych w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności 

retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. 

• Długookresowe: 

− Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed 

zjawiskiem suszy. 

− Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu 

i wielkości szkód spowodowanych suszą. 

− Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa. 

− Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających 

stosowanie działań ograniczających skutki suszy. 

− Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia 

wody. 

− Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po oczyszczeniu ścieków oraz wód 

opadowych. 

− Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wymagań związanych z ograniczeniem skutków suszy. 

− Monitorowanie postępów we wdrażaniu działań wynikających z Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy dla potrzeb aktualizacji PPSS. 

• Krótkookresowe dla poszczególnych obszarów: 

− Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód. 

− Analiza możliwości usprawnienia reguł sterowania obiektami i urządzeniami 

wodnymi. 

− Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień 

rolniczych (dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), 

kontrola poboru wody z tych ujęć (działanie wskazane dla JCWPd). 

− Analiza możliwości odtworzenia retencji dolinowej rzeki. 

− Analiza stanu technicznego istniejących systemów melioracji. 

− Opracowanie i wdrożenie rozwiązań hydrotechnicznych zabezpieczających 

elektrownie systemowe przed brakiem dostępności zasobów wodnych 

w przypadku niżówek. 

• Długookresowe dla poszczególnych obszarów: 

− Odbudowa/przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na 

nawadniająco-odwadniające i budowa systemów melioracyjnych (nawadniająco-

odwadniających). 



− Budowa obiektów tzw. dużej retencji. 

− Budowa obiektów małej retencji (na podstawie programów małej retencji). 

− Zwiększanie retencji leśnej. 

− Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie 

istniejących systemów wodociągowych. 

− Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych. 

− Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin 

uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie 

gleb. 

− Zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych. 

− Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym 

wprowadzenie rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów 

wody i wodooszczędnych technologii produkcji. 

− Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów 

oraz funkcji retencyjnych cieków. 

− Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych. 

− Prowadzenie uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób zapobiegający 

przesuszaniu gleby. 

− Tworzenie zadrzewień przydrożnych. 

− Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych. 

− Budowa nowych urządzeń wodnych (innych niż zbiorniki retencyjne) 

i odbudowa/przebudowa istniejących urządzeń wodnych. 

Region Wodny Warty 

Zidentyfikowane problemy: 

• Zdecydowana większość obszaru regionu wodnego Warty, ze względu na panujące 

warunki klimatyczne, narażona jest na występowanie suszy atmosferycznej, 

a w konsekwencji także do występowania suszy rolniczej i hydrologicznej. 

• Średnia temperatura tego obszaru jest wyższa, a średnie opady są niższe od średnich 

krajowych wieloletnich, stąd zjawisko suszy w przeszłości występowały na tym obszarze 

i mogą się, w miarę zachodzenia zmian klimatycznych, pogłębiać, osiągając 

katastrofalne skutki. 

• Najbardziej narażonym na skutki suszy jest sektor rolniczy. W centralnej części 

analizowanego obszaru obserwuje się bardzo znaczące narażenie, w pozostałej części 

jest to głównie znaczące narażenie.  

• Sektor środowiska i zasobów przyrodniczych, a także leśnictwo w dużej części regionu 

wodnego Warty są w znaczącym stopniu narażone na skutki suszy. 

• Wykazano wrażliwość sektorów gospodarczych na rodzaje suszy: 

− susza atmosferyczna: rolnictwo, leśnictwo, turystyka i środowisko i zasoby 

naturalne, 

− susza rolnicza: rolnictwo, leśnictwo oraz środowisko i zasoby naturalne, 

− susza hydrologiczna: gospodarka komunalna, przemysł, rolnictwo, gospodarka 

stawowa, energetyka wodna, żegluga śródlądowa, turystyka oraz środowisko 

i zasoby naturalne, 

− susza hydrogeologiczna: gospodarka komunalna, przemysł, rolnictwo, 

gospodarka stawowa oraz środowisko i zasoby naturalne. 

• W regionie wodnym Warty znajduje się jedna z najdłuższych i najważniejszych 

śródlądowych dróg wodnych w Polsce Wisła – Odra. Ocena spełnienia minimalnych 

warunków żeglugowych wskazuje, że głębokości tranzytowe ustalone dla klas dróg 



wodnych mogą zostać niezachowane w okresach niżówkowych na części odcinków dróg 

wodnych. 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Wspomaganie naturalnej retencji zlewni : 

− Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach 

zurbanizowanych.  

− Wspomaganie ochrony ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

− Odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych zlewni (zadrzewianie, 

odnawianie powierzchni biologicznie czynnych).  

− Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych.  

− Zwiększanie retencji zlewni (mikroretencja).  

• Powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych: 

− Budowa zbiorników wodnych małej i dużej retencji.  

− Podpiętrzanie jezior.  

− Budowa/rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę ludności.  

− Budowa/rozbudowa systemów nawadniających.  

• Wspomaganie zarządzania ryzykiem suszy: 

− Utworzenie struktur i wdrożenie procedur zarządzania zasobami wodnymi na 

wypadek i w trakcie wystąpienia suszy.  

− Wprowadzenie instrumentów ekonomicznych racjonalizacji użytkowania wody. 

− Wprowadzanie ograniczeń czasowych w korzystaniu z zasobów wodnych na 

wypadek suszy.  

− Opracowanie i wdrożenie uzasadnionych zmian w strukturze szczególnego 

korzystania z wód.  

− Opracowanie i wdrożenie systemu finansowania działań z zakresu ograniczania 

skutków suszy.  

− Wdrożenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem 

suszy.  

− Opracowanie i wdrożenie gminnego planu zabezpieczenia wody dla ludności na 

wypadek suszy.  

− Uwzględnienie w dokumentach planistycznych wymagań i uwarunkowań 

wynikających z zagrożeń wystąpienia suszy.  

− Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji 

o zagrożeniu suszą i wielkości szkód i strat spowodowanych suszą.  

• Rozwój wiedzy: 

− Analiza możliwości zwiększenia retencji.  

− Opracowanie i wdrażanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz 

programów szkoleniowych.  

− Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji 

zagrożenia i minimalizacji skutków suszy. 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ücker 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Zwiększenie retencji leśnej, na obszarach rolniczych, na obszarach zurbanizowanych. 

• Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników „małej retencji”. 

• Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie. 

• Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól uprawnych. 



• Budowa zbiorników retencjonujących wodę (< 20 mln m3). 

• Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-

odwadniające. 

• Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów. 

• Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych. 

• Usprawnienie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób 

umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień. 

• Utworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy. 

• Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie identyfikacji 

i zwalczania suszy. 

• Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości 

szkód spowodowanych suszą. 

• Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy. 

• Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy. 

• Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie 

działań ograniczających skutki suszy. 

• Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy. 

• Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach 

występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach 

zapobiegania. 

• Czasowe ograniczenia w zakresie korzystania z wód. 

• Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych. 

• Budowa lub rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. 

• Zwiększona alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej. 

• Opracowanie planu alternatywnego dla sposobu zaopatrywania ludności w wodę 

(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, przerzuty wody z innych obszarów lub 

zlewni, beczkowozy itp.). 

• Działania polegające na inwestycjach zwiększających możliwości tranzytowe Odry. 

Region Wodny Małej Wisły i Górnej Odry 

Zidentyfikowane problemy: 

• Brak systemu zbierania, gromadzenia i analizy szkód i strat wywoływanych skutkami 

suszy – uniemożliwia wykonanie analizy kosztów dla sektorów gospodarki. 

• Obszar objęty opracowaniem cechuje się bardzo silną antropopresją, która 

bezpośrednio wpływa na zmiany reżimu hydrologicznego.  

• Rośliny energetyczne wymagają lepszego zaopatrzenia w wodę niż tradycyjne rolnicze 

rośliny uprawne. 

• Zastosowana kategoryzacja gleb ujawniła, że najwięcej gleb bardzo lekkich i lekkich 

występuje w regionie wodnym Małej Wisły (52,4%), natomiast najwięcej gleb ciężkich 

i bardzo ciężkich występuje w regionie wodnym Górnej Odry (57,2% ogółu 

zidentyfikowanych), co przenosi się bezpośrednio na ich możliwości retencyjne. 

• Patrząc z rolniczego punktu widzenia - przy uwzględnieniu charakterystyki gleb, struktury 

upraw, nawożenia, plonowania, a także stosowanych zabiegów agrotechnicznych - 

stwierdzono, że jedynie w 9 gminach (spośród 142 leżących w całości lub częściowo 

w RZGW Gliwice) występuje czwarty, tj. najwyższy poziom zagrożenia zjawiskiem 

suszy. W kolejnych 49 gminach zagrożenie to określone zostało jako znaczące 

(poziom 3). W pozostałych 84 zagrożenie jest niewielkie lub nie występuje (poziom 1 i 2). 

• Najbardziej niekorzystne uwarunkowania rolno-produkcyjne z uwagi na potencjalne 

zagrożenie suszą występują głównie w północno-wschodniej części obszaru 



administrowanego przez RZGW Gliwice. Obejmują one gminy leżące w regionie 

wodnym Małej Wisły (Woźniki, Sławków, Chełmek, Ożarowice, Ogrodzieniec, 

Miasteczko Śląskie, Jaworzno) oraz w regionie wodnym Górnej Odry (Bierawa, Kuźnia 

Raciborska). 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Zwiększenie retencji dla ograniczenia skutków suszy (w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach zurbanizowanych). 

• Usprawnienie instrumentów wspierających ograniczanie skutków suszy w tym 

wsparcie analityczne dla diagnoz istotnych problemów. 

• Budowa sieci kanałów/drenowanie. 

• Wprowadzenie zależnego korzystania z wód (zapisy WKZW). 

• Uwzględnienie zadań ochronnych w innych dokumentach np. Planach zadań 

ochronnych lub Planach ochrony obszarów chronionych. 

• Budowa/rozbudowa sieci wodociągowej. 

• Umowa ze spółką wodociągową z sąsiedniej gminy/miejscowości. 

• Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań zmierzających do zabezpieczenia wody 

na wypadek suszy. 

• Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania odwadniania 

zamykanych kopalń. 

• Ograniczenia w korzystaniu z wód w szczególności w zakresie poboru wody lub 

wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi. 

• Zmiany sposobu gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych. 

• Ograniczenia w użytkowaniu wody wodociągowej i wprowadzenie wyższych cen wody 

w okresach suszy i niedoborów wody. 

• Zbieranie gromadzenie i weryfikacja i analiza danych dotyczących szkód i strat 

wywołanych suszą. 

Region Wodny Środkowej Odry 

Zidentyfikowane problemy: 

• W regionie wodnym Środkowej Odry bardzo wysokie zagrożenie wystąpieniem 

wszystkich czterech rodzajów suszy zidentyfikowano na 14% tego obszaru. Wysokie 

i znaczne zagrożenie zajmuje odpowiednio 35% i 37%, natomiast tereny, na których nie 

zidentyfikowano zagrożenia żadnym typem suszy w klasie III lub IV stanowią zaledwie 

2% powierzchni regionu wodnego Środkowej Odry. 

• Obszary wysoko i bardzo wysoko zagrożone suszą położone są głównie w północnej 

i centralnej części regionu, z zauważalną koncentracją także po stronie północno-

zachodniej i południowej. Największe zgrupowanie obszarów znacznie i umiarkowanie 

zagrożonych znajduje się natomiast na zachodzie oraz wschodzie regionu. W części 

południowo-wschodniej położona jest większość obszarów, na których nie stwierdzono 

III lub IV klasy zagrożenia żadnym z analizowanych typów suszy. 

• Z regionów wodnych znajdujących się w administracji RZGW we Wrocławiu najbardziej 

zagrożony występowaniem suszy, ze względu na ogromny udział – aż 90% powierzchni 

wysoko zagrożonych, jest region wodny Metuje. Pozostałe 10% stanowią natomiast 

obszary o znacznym zagrożeniu. 

• Region wodny Morawy został zidentyfikowany w całości (100%) jako obszar o znacznym 

zagrożeniu występowaniem suszy. 

•  Zbliżoną charakterystykę można również zauważyć w regionie wodnym Łaby 

i Ostrożnicy (Upa), gdzie obszary o znacznym zagrożeniu stanowią 99% powierzchni, 

natomiast pozostały 1% to tereny umiarkowanie zagrożone. 



• Zlewnią bilansową najbardziej zagrożoną wystąpieniem wszystkich typów suszy jest 

Barycz, w której aż 37% obszaru zidentyfikowano jako tereny o bardzo wysokim stopniu 

zagrożenia (głównie jej zachodnia część). Natomiast zlewniami wysoko zagrożonymi 

występowaniem suszy, gdzie obszar o tej klasie zajmuje ponad 35% całkowitej ich 

powierzchni są kolejno: Łaba – 56%, Kaczawa – 49%, Nysa Kłodzka – 47%, Bystrzyca 

– 39%, Przyodrze – 37%, Bóbr – 36%, Obrzyca – 36%. 

• W kontekście planów rządowych dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych, 

istotne wydaje się wskazanie szczegółowych priorytetów w zakresie gospodarowania 

wodą zretencjonowaną stosownie do zasobów. 

• Dla utrzymania wymaganych warunków żeglugowych drogi wodnej ważne jest jak 

najdłuższe retencjonowanie wody w zlewniach dopływów bezpośrednich Odry. 

Wydłużony w czasie odpływ wspomaga zapewnienie zasobów do utrzymania głębokości 

tranzytowej. 

• Najbardziej niekorzystna jest sytuacja na odcinku między profilami Brzeg Dolny 

a Ścinawa.  

• Jeśli chodzi o narażenie na wystąpienie skutków suszy rolniczej, na terenie RZGW we 

Wrocławiu, obszarami najsilniej narażonymi są obszary położone w centralnej 

i północnej jego części. Ponad 60% obszaru należy do stopnia III i IV narażenia na 

wystąpienie skutków suszy rolniczej. Do najsilniej narażonych terenów należą zlewnie 

Obrzycy, Przyodrza oraz Baryczy. 

Działania zapobiegawcze i naprawcze: 

• Bieżące: 

− Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody. 

− Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do 

wód albo do ziemi. 

− Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

− Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie. 

− Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: 

przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych 

i roślin przemysłowych. 

− Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności korzystającej 

dotychczas z zasobów wód powierzchniowych. 

− Czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne. 

− Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż 

socjalno-bytowe. 

− Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym. 

− Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w województwie. 

• Krótkookresowe: 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowanie taryfikatora cen wody 

w okresie występowania suszy. 

− Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód. 

− Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób 

umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowanie planu 

awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę (awaryjne 

źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.). 

− Budowa i modernizacja ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia 

− Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych. 



− Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień 

rolniczych (dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), 

kontrola poboru wody z tych ujęć. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Analiza możliwości zwiększenia 

retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych w ramach utrzymania 

oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej 

Odry. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Analiza możliwości odtworzenia 

retencji dolinowej rzek poprzez rozstaw wałów. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Analiza możliwości spowolnienia 

spływu wód powierzchniowych w zlewniach górskich i podgórskich. 

• Długookresowe: 

− Zwiększanie retencji na obszarach rolnych, leśnych i zalesionych oraz 

zurbanizowanych. 

− Analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych 

z odwadniających na nawadniająco-odwadniające i budowa systemów 

melioracyjnych (nawadniająco-odwadniających). 

− Budowa obiektów tzw. dużej retencji. 

− Budowa obiektów małej retencji. 

− Zwiększanie retencji leśnej. 

− Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie 

istniejących systemów wodociągowych w kierunku agregacji i tworzenia 

alternatywnych połączeń wodociągów zaopatrujących obszary dotknięte klęską 

suszy, bądź zagrożonych deficytem zasobów wodnych spowodowanych niskimi 

zasobami i nadmierną eksploatacją. 

− Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych. 

− Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin 

uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie 

gleb. 

− Zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych poprzez zwiększanie udziału 

powierzchni przepuszczalnych poprzez preferowane w obiektach infrastruktury na 

obszarach zabudowanych materiałów przepuszczalnych (asfalt porowaty, 

ażurowa krata trawnikowa, przepuszczalny układ kostki brukarskiej, powierzchnia 

o podłożu mineralnym, powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnianie istniejących 

powierzchni nieprzepuszczalnych i trudno przepuszczalnych (parkingi, place, drogi 

dojazdowe, chodniki itp.). 

− Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym 

wprowadzenie rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów 

wody i wodooszczędnych technologii produkcji. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym, renaturyzacja koryt cieków, ich 

brzegów i biotopów dolinowych, przywracanie naturalnych meandrów oraz funkcji 

retencyjnych cieków. 

− Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników 

retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych 

takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Prowadzenie systemów monitoringu, 

prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Wypracowanie jednolitych zasad 

gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód spowodowanych 

suszą. 



− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Edukacja i zwiększanie świadomości 

społeczeństwa. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowywanie aktów prawnych, 

krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki 

suszy. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowanie zasad finansowania 

wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z zakresu 

ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia wody. 

− Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Ponowne wykorzystanie wód, w tym 

wód po oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych. 

− Upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegów agrotechnicznych 

w sposób zapobiegający przesuszaniu gleby. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Tworzenie zadrzewień przydrożnych  

− Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych. 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Uwzględnienie w miejscowych 

Planach Zagospodarowania Przestrzennego wymagań związanych 

z ograniczeniem skutków suszy (zachowanie i racjonalne wykorzystanie zasobów 

glebowych, zachowanie zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód, ochrona 

i powiększenie zasobów leśnych, zwiększanie naturalnej retencji i in.). 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym: Budowa nowych urządzeń wodnych 

(innych niż zbiorniki retencyjne). 

− Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO) oraz Planach 

Ochrony (PO). 

− Działanie o charakterze ponadregionalnym - Monitorowanie wdrażania działań 

wynikających z Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy dla potrzeb aktualizacji 

PPSS. 
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Załącznik 5 Wykaz gmin wytypowanych jako potencjalne obszary do ponownego 
wykorzystania wody w procesie nawadniania z uwagi na deficyt wód powierzchniowych 

Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

Dolnośląskie 0224013 Bardo gmina miejsko-wiejska -96 

0214023 Bierutów gmina miejsko-wiejska -159 

0225033 Bogatynia gmina miejsko-wiejska -119 

0221011 Boguszów-Gorce gmina miejska -84 

0205023 Bolków gmina miejsko-wiejska -116 

0217012 Borów gmina wiejska -150 

0209011 Chojnów gmina miejska -165 

0209022 Chojnów gmina wiejska -165 

0224022 Ciepłowody gmina wiejska -122 

0213012 Cieszków gmina wiejska -157 

0221042 Czarny Bór gmina wiejska -89 

0219032 Dobromierz gmina wiejska -139 

0215022 Domaniów gmina wiejska -157 

0208011 Duszniki-Zdrój gmina miejska -58 

0214042 Dziadowa Kłoda gmina wiejska -156 

0216022 Gaworzyce gmina wiejska -174 

0204013 Góra gmina miejsko-wiejska -176 

0224032 Kamieniec Ząbkowicki gmina wiejska -107 

0217022 Kondratowice gmina wiejska -133 

0218022 Malczyce gmina wiejska -178 

0205032 Męcinka gmina wiejska -139 

0218032 Miękinia gmina wiejska -179 

0204032 Niechlów gmina wiejska -179 

0214011 Oleśnica gmina miejska -162 

0214062 Oleśnica gmina wiejska -157 

0215011 Oława gmina miejska -162 

0215042 Oława gmina wiejska -160 

0205052 Paszowice gmina wiejska -133 

0226032 Pielgrzymka gmina wiejska -139 

0208051 Polanica-Zdrój gmina miejska -77 

0220023 Prusice gmina miejsko-wiejska -176 

0217032 Przeworno gmina wiejska -130 

0216062 Radwanice gmina wiejska -173 

0223083 Siechnice gmina miejsko-wiejska -168 

0221072 Stare Bogaczowice gmina wiejska -108 

0224042 Stoszowice gmina wiejska -105 

0219063 Strzegom gmina miejsko-wiejska -150 

0217043 Strzelin gmina miejsko-wiejska -136 

0225052 Sulików gmina wiejska -128 

0214073 Syców gmina miejsko-wiejska -154 

0221031 Szczawno-Zdrój gmina miejska -110 

0208143 Szczytna gmina miejsko-wiejska -58 

0218043 Środa Śląska gmina miejsko-wiejska -177 

0219021 Świebodzice gmina miejska -138 

0226043 Świerzawa gmina miejsko-wiejska -121 

0220033 Trzebnica gmina miejsko-wiejska -165 

0265011 Wałbrzych gmina miejska -110 

0217053 Wiązów gmina miejsko-wiejska -146 

0226011 Wojcieszów gmina miejska -116 

0264011 Wrocław gmina miejska -175 

0226052 Zagrodno gmina wiejska -152 

0220052 Zawonia gmina wiejska -162 

0224053 Ząbkowice Śląskie gmina miejsko-wiejska -110 

0225072 Zgorzelec gmina wiejska -136 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

0224063 Ziębice gmina miejsko-wiejska -118 

0226021 Złotoryja gmina miejska -149 

0226062 Złotoryja gmina wiejska -147 

0224073 Złoty Stok gmina miejsko-wiejska -94 

0220063 Żmigród gmina miejsko-wiejska -172 

0223092 Żórawina gmina wiejska -163 

Kujawsko-
Pomorskie 

0419013 Barcin gmina miejsko-wiejska -155 

0402062 Bartniczka gmina wiejska -103 

0401052 Bądkowo gmina wiejska -148 

0402022 Bobrowo gmina wiejska -116 

0418032 Boniewo gmina wiejska -146 

0402032 Brodnica gmina wiejska -111 

0418043 Brześć Kujawski gmina miejsko-wiejska -147 

0402042 Brzozie gmina wiejska -96 

0412022 Brzuze gmina wiejska -123 

0404011 Chełmno gmina miejska -152 

0404022 Chełmno gmina wiejska -148 

0415011 Chełmża gmina miejska -140 

0415022 Chełmża gmina wiejska -137 

0405022 Ciechocin gmina wiejska -133 

0409012 Dąbrowa gmina wiejska -155 

0407022 Dąbrowa Biskupia gmina wiejska -155 

0417022 Dębowa Łąka gmina wiejska -121 

0411032 Dobre gmina wiejska -154 

0419022 Gąsawa gmina wiejska -157 

0405011 Golub-Dobrzyń gmina miejska -123 

0405032 Golub-Dobrzyń gmina wiejska -125 

0416022 Gostycyn gmina wiejska -140 

0402053 Górzno gmina miejsko-wiejska -105 

0407011 Inowrocław gmina miejska -154 

0407042 Inowrocław gmina wiejska -157 

0418083 Izbica Kujawska gmina miejsko-wiejska -151 

0402073 Jabłonowo Pomorskie gmina miejsko-wiejska -118 

0419033 Janowiec Wielkopolski gmina miejsko-wiejska -160 

0409022 Jeziora Wielkie gmina wiejska -159 

0413013 Kamień Krajeński gmina miejsko-wiejska -141 

0410013 Kcynia gmina miejsko-wiejska -162 

0416032 Kęsowo gmina wiejska -139 

0404032 Kijewo Królewskie gmina wiejska -152 

0405043 Kowalewo Pomorskie gmina miejsko-wiejska -132 

0407063 Kruszwica gmina miejsko-wiejska -157 

0417032 Książki gmina wiejska -122 

0415042 Lubicz gmina wiejska -144 

0418123 Lubraniec gmina miejsko-wiejska -148 

0419043 Łabiszyn gmina miejsko-wiejska -154 

0415072 Obrowo gmina wiejska -146 

0402082 Osiek gmina wiejska -115 

0411042 Osięciny gmina wiejska -149 

0407073 Pakość gmina miejsko-wiejska -156 

0404052 Papowo Biskupie gmina wiejska -144 

0405052 Radomin gmina wiejska -123 

0411011 Radziejów gmina miejska -153 

0411062 Radziejów gmina wiejska -154 

0417052 Ryńsk gmina wiejska -125 

0412011 Rypin gmina miejska -119 

0412042 Rypin gmina wiejska -117 

0413023 Sępólno Krajeńskie gmina miejsko-wiejska -149 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

0409043 Strzelno gmina miejsko-wiejska -160 

0410053 Szubin gmina miejsko-wiejska -157 

0402092 Świedziebnia gmina wiejska -107 

0411072 Topólka gmina wiejska -151 

0404072 Unisław gmina wiejska -155 

0417011 Wąbrzeźno gmina miejska -124 

0412062 Wąpielsk gmina wiejska -118 

0401092 Zakrzewo gmina wiejska -153 

0405062 Zbójno gmina wiejska -130 

0407092 Złotniki Kujawskie gmina wiejska -153 

0419063 Żnin gmina miejsko-wiejska -156 

Lubelskie 0607023 Annopol gmina miejsko-wiejska -161 

0605012 Batorz gmina wiejska -152 

0609013 Bełżyce gmina miejsko-wiejska -163 

0601032 Biała Podlaska gmina wiejska -162 

0661011 Biała Podlaska gmina miejska -163 

0603022 Białopole gmina wiejska -165 

0609022 Borzechów gmina wiejska -161 

0609033 Bychawa gmina miejsko-wiejska -158 

0603032 Chełm gmina wiejska -172 

0662011 Chełm gmina miejska -173 

0612012 Chodel gmina wiejska -162 

0610012 Cyców gmina wiejska -178 

0613012 Dębowa Kłoda gmina wiejska -179 

0604022 Dołhobyczów gmina wiejska -133 

0603042 Dorohusk gmina wiejska -176 

0601042 Drelów gmina wiejska -164 

0603052 Dubienka gmina wiejska -169 

0607032 Dzierzkowice gmina wiejska -160 

0609042 Garbów gmina wiejska -167 

0609052 Głusk gmina wiejska -166 

0605042 Godziszów gmina wiejska -147 

0606032 Gorzków gmina wiejska -154 

0607042 Gościeradów gmina wiejska -157 

0620022 Grabowiec gmina wiejska -154 

0619032 Hańsk gmina wiejska -183 

0604032 Horodło gmina wiejska -162 

0604011 Hrubieszów gmina miejska -154 

0604042 Hrubieszów gmina wiejska -154 

0609062 Jabłonna gmina wiejska -161 

0612023 Józefów nad Wisłą gmina miejsko-wiejska -162 

0603062 Kamień gmina wiejska -173 

0612032 Karczmiska gmina wiejska -166 

0614043 Kazimierz Dolny gmina miejsko-wiejska -166 

0615042 Kąkolewnica gmina wiejska -162 

0601062 Kodeń gmina wiejska -172 

0614052 Końskowola gmina wiejska -165 

0607011 Kraśnik gmina miejska -159 

0607052 Kraśnik gmina wiejska -157 

0609092 Krzczonów gmina wiejska -156 

0614062 Kurów gmina wiejska -167 

0603072 Leśniowice gmina wiejska -164 

0663011 Lublin gmina miejska -168 

0610022 Ludwin gmina wiejska -180 

0620052 Łabunie gmina wiejska -139 

0618063 Łaszczów gmina miejsko-wiejska -130 

0601092 Łomazy gmina wiejska -169 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

0614072 Markuszów gmina wiejska -169 

0620062 Miączyn gmina wiejska -149 

0604052 Mircze gmina wiejska -142 

0605063 Modliborzyce gmina miejsko-wiejska -150 

0614083 Nałęczów gmina miejsko-wiejska -166 

0609102 Niedrzwica Duża gmina wiejska -162 

0612053 Opole Lubelskie gmina miejsko-wiejska -164 

0613043 Parczew gmina miejsko-wiejska -175 

0601112 Piszczac gmina wiejska -170 

0613052 Podedwórze gmina wiejska -181 

0612063 Poniatowa gmina miejsko-wiejska -165 

0605072 Potok Wielki gmina wiejska -152 

0610052 Puchaczów gmina wiejska -178 

0614011 Puławy gmina miejska -167 

0601122 Rokitno gmina wiejska -161 

0603092 Ruda-Huta gmina wiejska -178 

0617042 Rybczewice gmina wiejska -161 

0603102 Sawin gmina wiejska -179 

0620092 Sitno gmina wiejska -149 

0601152 Sosnówka gmina wiejska -178 

0611072 Stanin gmina wiejska -158 

0619042 Stary Brus gmina wiejska -182 

0609122 Strzyżewice gmina wiejska -161 

0607062 Szastarka gmina wiejska -152 

0618102 Telatyn gmina wiejska -128 

0601021 Terespol gmina miejska -169 

0601162 Terespol gmina wiejska -167 

0604062 Trzeszczany gmina wiejska -153 

0607072 Trzydnik Duży gmina wiejska -156 

0601172 Tuczna gmina wiejska -174 

0602142 Turobin gmina wiejska -147 

0618123 Tyszowce gmina miejsko-wiejska -138 

0604072 Uchanie gmina wiejska -161 

0618132 Ulhówek gmina wiejska -125 

0607083 Urzędów gmina miejsko-wiejska -161 

0614102 Wąwolnica gmina wiejska -166 

0604082 Werbkowice gmina wiejska -150 

0603122 Wierzbica gmina wiejska -177 

0607092 Wilkołaz gmina wiejska -159 

0601182 Wisznice gmina wiejska -175 

0619062 Włodawa gmina wiejska -184 

0615082 Wohyń gmina wiejska -169 

0609132 Wojciechów gmina wiejska -165 

0603132 Wojsławice gmina wiejska -160 

0619082 Wyryki gmina wiejska -183 

0609152 Wysokie gmina wiejska -151 

0609162 Zakrzew gmina wiejska -151 

0607102 Zakrzówek gmina wiejska -155 

0601192 Zalesie gmina wiejska -165 

0620142 Zamość gmina wiejska -146 

0664011 Zamość gmina miejska -148 

0603142 Żmudź gmina wiejska -171 

0606112 Żółkiewka gmina wiejska -151 

Lubuskie 0802022 Bobrowice gmina wiejska -185 

0811032 Brody gmina wiejska -187 

0805013 Cybinka gmina miejsko-wiejska -172 

0801032 Deszczno gmina wiejska -140 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

0806023 Drezdenko gmina miejsko-wiejska -150 

0805022 Górzyca gmina wiejska -172 

0811043 Jasień gmina miejsko-wiejska -190 

0804043 Kożuchów gmina miejsko-wiejska -185 

0807012 Krzeszyce gmina wiejska -154 

0811052 Lipinki Łużyckie gmina wiejska -179 

0807023 Lubniewice gmina miejsko-wiejska -151 

0811063 Lubsko gmina miejsko-wiejska -189 

0810062 Niegosławice gmina wiejska -177 

0809053 Nowogród Bobrzański gmina miejsko-wiejska -188 

0805033 Ośno Lubuskie gmina miejsko-wiejska -166 

0805043 Rzepin gmina miejsko-wiejska -169 

0801062 Santok gmina wiejska -140 

0803053 Skwierzyna gmina miejsko-wiejska -146 

0807032 Słońsk gmina wiejska -170 

0805053 Słubice gmina miejsko-wiejska -174 

0806032 Stare Kurowo gmina wiejska -147 

0807043 Sulęcin gmina miejsko-wiejska -153 

0811092 Tuplice gmina wiejska -186 

0812033 Wschowa gmina miejsko-wiejska -183 

0806052 Zwierzyn gmina wiejska -146 

0811102 Żary gmina wiejska -180 

Łódzkie 1017012 Biała gmina wiejska -150 

1013023 Biała Rawska gmina miejsko-wiejska -145 

1015012 Bolimów gmina wiejska -151 

1021011 Brzeziny gmina miejska -144 

1021022 Brzeziny gmina wiejska -144 

1005032 Chąśno gmina wiejska -153 

1013032 Cielądz gmina wiejska -149 

1017022 Czarnożyły gmina wiejska -146 

1018022 Czastary gmina wiejska -152 

1021032 Dmosin gmina wiejska -147 

1012022 Dobryszyce gmina wiejska -140 

1020011 Głowno gmina miejska -148 

1020052 Głowno gmina wiejska -149 

1004032 Góra Świętej Małgorzaty gmina wiejska -151 

1005062 Kocierzew Południowy gmina wiejska -152 

1008011 Konstantynów Łódzki gmina miejska -148 

1002043 Krośniewice gmina miejsko-wiejska -148 

1008052 Ksawerów gmina wiejska -149 

1015052 Lipce Reymontowskie gmina wiejska -146 

1008062 Lutomiersk gmina wiejska -148 

1005072 Łowicz gmina wiejska -152 

1061011 Łódź gmina miejska -144 

1005082 Łyszkowice gmina wiejska -151 

1015062 Maków gmina wiejska -150 

1017042 Mokrsko gmina wiejska -147 

1005092 Nieborów gmina wiejska -152 

1006082 Nowosolna gmina wiejska -142 

1002092 Oporów gmina wiejska -148 

1020062 Ozorków gmina wiejska -149 

1008021 Pabianice gmina miejska -149 

1008072 Pabianice gmina wiejska -148 

1004062 Piątek gmina wiejska -149 

1012011 Radomsko gmina miejska -136 

1013011 Rawa Mazowiecka gmina miejska -149 

1013042 Rawa Mazowiecka gmina wiejska -149 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

1013052 Regnów gmina wiejska -147 

1021052 Rogów gmina wiejska -144 

1006103 Rzgów gmina miejsko-wiejska -147 

1020083 Stryków gmina miejsko-wiejska -146 

1002102 Strzelce gmina wiejska -146 

1017093 Wieluń gmina miejsko-wiejska -146 

1005102 Zduny gmina wiejska -152 

1016112 Żelechlinek gmina wiejska -146 

1002113 Żychlin gmina miejsko-wiejska -151 

Małopolskie 1217022 Biały Dunajec gmina wiejska -32 

1205023 Biecz gmina miejsko-wiejska -64 

1201022 Bochnia gmina wiejska -89 

1204012 Bolesław gmina wiejska -110 

1218022 Brzeźnica gmina wiejska -81 

1215042 Bystra-Sidzina gmina wiejska -41 

1208012 Charsznica gmina wiejska -112 

1204023 Dąbrowa Tarnowska gmina miejsko-wiejska -97 

1208022 Gołcza gmina wiejska -108 

1205011 Gorlice gmina miejska -58 

1205042 Gorlice gmina wiejska -54 

1206032 Iwanowice gmina wiejska -103 

1207042 Jodłownik gmina wiejska -61 

1215011 Jordanów gmina miejska -45 

1215052 Jordanów gmina wiejska -45 

1218033 Kalwaria Zebrzydowska gmina miejsko-wiejska -67 

1210052 Kamionka Wielka gmina wiejska -38 

1206052 Kocmyrzów-Luborzyca gmina wiejska -101 

1214012 Koniusza gmina wiejska -105 

1208032 Kozłów gmina wiejska -120 

1210073 Krynica-Zdrój gmina miejsko-wiejska -30 

1208042 Książ Wielki gmina wiejska -115 

1218042 Lanckorona gmina wiejska -62 

1205052 Lipinki gmina wiejska -61 

1209022 Lubień gmina wiejska -46 

1210082 Łabowa gmina wiejska -29 

1201052 Łapanów gmina wiejska -81 

1205062 Łużna gmina wiejska -58 

1215063 Maków Podhalański gmina miejsko-wiejska -46 

1204042 Mędrzechów gmina wiejska -111 

1206082 Michałowice gmina wiejska -100 

1208053 Miechów gmina miejsko-wiejska -109 

1206092 Mogilany gmina wiejska -82 

1205072 Moszczenica gmina wiejska -61 

1207021 Mszana Dolna gmina miejska -48 

1207092 Mszana Dolna gmina wiejska -44 

1209033 Myślenice gmina miejsko-wiejska -60 

1210122 Nawojowa gmina wiejska -42 

1207102 Niedźwiedź gmina wiejska -46 

1211011 Nowy Targ gmina miejska -35 

1201063 Nowy Wiśnicz gmina miejsko-wiejska -76 

1204052 Olesno gmina wiejska -102 

1214042 Pałecznica gmina wiejska -106 

1209042 Pcim gmina wiejska -51 

1214053 Proszowice gmina miejsko-wiejska -103 

1209052 Raciechowice gmina wiejska -71 

1208062 Racławice gmina wiejska -110 

1204062 Radgoszcz gmina wiejska -99 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

1214062 Radziemice gmina wiejska -105 

1205082 Ropa gmina wiejska -38 

1205092 Sękowa gmina wiejska -53 

1206103 Skała gmina miejsko-wiejska -97 

1206113 Skawina gmina miejsko-wiejska -87 

1208072 Słaboszów gmina wiejska -114 

1206123 Słomniki gmina miejsko-wiejska -105 

1211132 Spytkowice gmina wiejska -42 

1215072 Stryszawa gmina wiejska -44 

1215021 Sucha Beskidzka gmina miejska -50 

1209073 Sułkowice gmina miejsko-wiejska -60 

1211142 Szaflary gmina wiejska -36 

1204073 Szczucin gmina miejsko-wiejska -116 

1209082 Tokarnia gmina wiejska -46 

1201082 Trzciana gmina wiejska -68 

1212062 Trzyciąż gmina wiejska -102 

1209092 Wiśniowa gmina wiejska -49 

1212073 Wolbrom gmina miejsko-wiejska -108 

1215082 Zawoja gmina wiejska -41 

1216153 Żabno gmina miejsko-wiejska -100 

Mazowieckie 1406012 Belsk Duży gmina wiejska -150 

1419042 Bulkowo gmina wiejska -145 

1420052 Dzierzążnia gmina wiejska -144 

1404022 Gostynin gmina wiejska -148 

1425022 Gózd gmina wiejska -158 

1406053 Grójec gmina miejsko-wiejska -154 

1402052 Grudusk gmina wiejska -120 

1406062 Jasieniec gmina wiejska -157 

1425062 Jedlnia-Letnisko gmina wiejska -159 

1415062 Lelis gmina wiejska -120 

1418032 Lesznowola gmina wiejska -157 

1413032 Lipowiec Kościelny gmina wiejska -108 

1413011 Mława gmina miejska -111 

1438023 Mszczonów gmina miejsko-wiejska -146 

1420072 Naruszewo gmina wiejska -146 

1404032 Pacyna gmina wiejska -151 

1418043 Piaseczno gmina miejsko-wiejska -160 

1420011 Płońsk gmina miejska -142 

1420092 Płońsk gmina wiejska -145 

1406092 Pniewy gmina wiejska -148 

1418052 Prażmów gmina wiejska -157 

1463011 Radom gmina miejska -153 

1402082 Regimin gmina wiejska -127 

1415102 Rzekuń gmina wiejska -122 

1419142 Staroźreby gmina wiejska -143 

1413062 Stupsk gmina wiejska -122 

1404052 Szczawin Kościelny gmina wiejska -150 

1413072 Szreńsk gmina wiejska -118 

1413082 Szydłowo gmina wiejska -117 

1418063 Tarczyn gmina miejsko-wiejska -152 

1415112 Troszyn gmina wiejska -126 

1413092 Wieczfnia Kościelna gmina wiejska -108 

1413102 Wiśniewo gmina wiejska -118 

Opolskie 1610013 Biała gmina miejsko-wiejska -145 

1610023 Głogówek gmina miejsko-wiejska -155 

1602033 Głubczyce gmina miejsko-wiejska -135 

1601033 Grodków gmina miejsko-wiejska -138 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

1607022 Kamiennik gmina wiejska -120 

1607033 Korfantów gmina miejsko-wiejska -141 

1605023 Krapkowice gmina miejsko-wiejska -162 

1610032 Lubrza gmina wiejska -134 

1607042 Łambinowice gmina wiejska -143 

1606023 Namysłów gmina miejsko-wiejska -160 

1609073 Niemodlin gmina miejsko-wiejska -150 

1601062 Olszanka gmina wiejska -153 

1607063 Otmuchów gmina miejsko-wiejska -112 

1607073 Paczków gmina miejsko-wiejska -108 

1610043 Prudnik gmina miejsko-wiejska -124 

1601022 Skarbimierz gmina wiejska -157 

1605032 Strzeleczki gmina wiejska -155 

1609123 Tułowice gmina miejsko-wiejska -151 

1606052 Wilków gmina wiejska -157 

Podkarpackie 1820013 Baranów Sandomierski gmina miejsko-wiejska -144 

1816023 Błażowa gmina miejsko-wiejska -85 

1802013 Brzozów gmina miejsko-wiejska -51 

1817032 Bukowsko gmina wiejska -29 

1816042 Chmielnik gmina wiejska -97 

1821022 Cisna gmina wiejska -25 

1806012 Cmolas gmina wiejska -125 

1802022 Domaradz gmina wiejska -64 

1807023 Dukla gmina miejsko-wiejska -41 

1813032 Fredropol gmina wiejska -64 

1820032 Grębów gmina wiejska -154 

1816072 Hyżne gmina wiejska -85 

1802052 Jasienica Rosielna gmina wiejska -62 

1807102 Jaśliska gmina wiejska -27 

1807052 Korczyna gmina wiejska -58 

1805062 Krempna gmina wiejska -36 

1816102 Lubenia gmina wiejska -92 

1806032 Majdan Królewski gmina wiejska -132 

1819032 Niebylec gmina wiejska -79 

1820043 Nowa Dęba gmina miejsko-wiejska -145 

1821042 Olszanica gmina wiejska -25 

1811083 Radomyśl Wielki gmina miejsko-wiejska -104 

1817052 Sanok gmina wiejska -42 

1819043 Strzyżów gmina miejsko-wiejska -79 

1864011 Tarnobrzeg gmina miejska -155 

1811092 Tuszów Narodowy gmina wiejska -129 

1816143 Tyczyn gmina miejsko-wiejska -99 

1801083 Ustrzyki Dolne gmina miejsko-wiejska -26 

1811102 Wadowice Górne gmina wiejska -114 

1818053 Zaklików gmina miejsko-wiejska -155 

1817082 Zarszyn gmina wiejska -46 

Podlaskie 2001022 Augustów gmina wiejska -135 

2061011 Białystok gmina miejska -140 

2003011 Bielsk Podlaski gmina miejska -149 

2003032 Bielsk Podlaski gmina wiejska -148 

2002013 Choroszcz gmina miejsko-wiejska -143 

2011013 Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska -143 

2013052 Kobylin-Borzymy gmina wiejska -141 

2006011 Kolno gmina miejska -121 

2006032 Kolno gmina wiejska -119 

2014022 Kołaki Kościelne gmina wiejska -135 

2013062 Kulesze Kościelne gmina wiejska -138 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

2001043 Lipsk gmina miejsko-wiejska -144 

2007022 Łomża gmina wiejska -128 

2062011 Łomża gmina miejska -128 

2007032 Miastkowo gmina wiejska -125 

2007043 Nowogród gmina miejsko-wiejska -126 

2011062 Nowy Dwór gmina wiejska -143 

2003062 Orla gmina wiejska -149 

2009042 Puńsk gmina wiejska -140 

2014032 Rutki gmina wiejska -137 

2011072 Sidra gmina wiejska -141 

2010011 Siemiatycze gmina miejska -147 

2010092 Siemiatycze gmina wiejska -146 

2011083 Sokółka gmina miejsko-wiejska -140 

2004053 Szczuczyn gmina miejsko-wiejska -112 

2012082 Szypliszki gmina wiejska -137 

2007072 Śniadowo gmina wiejska -126 

2002123 Tykocin gmina miejsko-wiejska -140 

2013011 Wysokie Mazowieckie gmina miejska -138 

2013102 Wysokie Mazowieckie gmina wiejska -139 

2014011 Zambrów gmina miejska -132 

2014052 Zambrów gmina wiejska -132 

2002152 Zawady gmina wiejska -138 

2007092 Zbójna gmina wiejska -125 

Pomorskie 2202011 Chojnice gmina miejska -134 

2202032 Chojnice gmina wiejska -134 

2203011 Człuchów gmina miejska -138 

2203032 Człuchów gmina wiejska -139 

2216013 Dzierzgoń gmina miejsko-wiejska -109 

2209082 Stare Pole gmina wiejska -115 

2216032 Stary Dzierzgoń gmina wiejska -105 

2216042 Stary Targ gmina wiejska -110 

Śląskie 2401011 Będzin gmina miejska -126 

2414011 Bieruń gmina miejska -101 

2401042 Bobrowniki gmina wiejska -129 

2414042 Bojszowy gmina wiejska -98 

2462011 Bytom gmina miejska -133 

2463011 Chorzów gmina miejska -128 

2403052 Chybie gmina wiejska -81 

2402043 Czechowice-Dziedzice gmina miejsko-wiejska -72 

2401021 Czeladź gmina miejska -126 

2465011 Dąbrowa Górnicza gmina miejska -118 

2405032 Gierałtowice gmina wiejska -135 

2466011 Gliwice gmina miejska -146 

2410012 Goczałkowice-Zdrój gmina wiejska -87 

2402052 Jasienica gmina wiejska -60 

2469011 Katowice gmina miejska -116 

2410022 Kobiór gmina wiejska -107 

2414031 Lędziny gmina miejska -105 

2408011 Łaziska Górne gmina miejska -115 

2413021 Miasteczko Śląskie gmina miejska -134 

2401052 Mierzęcice gmina wiejska -128 

2408021 Mikołów gmina miejska -125 

2470011 Mysłowice gmina miejska -112 

2404122 Olsztyn gmina wiejska -134 

2408042 Ornontowice gmina wiejska -133 

2408031 Orzesze gmina miejska -114 

2413062 Ożarowice gmina wiejska -132 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

2471011 Piekary Śląskie gmina miejska -130 

2401062 Psary gmina wiejska -124 

2405021 Pyskowice gmina miejska -150 

2413031 Radzionków gmina miejska -133 

2417112 Rajcza gmina wiejska -34 

2472011 Ruda Śląska gmina miejska -129 

2474011 Siemianowice Śląskie gmina miejska -129 

2401073 Siewierz gmina miejsko-wiejska -126 

2403103 Skoczów gmina miejsko-wiejska -62 

2417122 Ślemień gmina wiejska -36 

2413072 Świerklaniec gmina wiejska -132 

2476011 Świętochłowice gmina miejska -131 

2413041 Tarnowskie Góry gmina miejska -138 

2405073 Toszek gmina miejsko-wiejska -152 

2477011 Tychy gmina miejska -111 

2417142 Ujsoły gmina wiejska -30 

2405082 Wielowieś gmina wiejska -153 

2401031 Wojkowice gmina miejska -127 

2408052 Wyry gmina wiejska -111 

2478011 Zabrze gmina miejska -138 

2413092 Zbrosławice gmina wiejska -143 

Świętokrzyskie 2604023 Bodzentyn gmina miejsko-wiejska -131 

2603022 Czarnocin gmina wiejska -111 

2608013 Działoszyce gmina miejsko-wiejska -116 

2602023 Jędrzejów gmina miejsko-wiejska -133 

2603033 Kazimierza Wielka gmina miejsko-wiejska -108 

2604082 Łopuszno gmina wiejska -135 

2602033 Małogoszcz gmina miejsko-wiejska -135 

2604112 Mniów gmina wiejska -133 

2613032 Moskorzew gmina wiejska -133 

2602042 Nagłowice gmina wiejska -132 

2604133 Nowa Słupia gmina miejsko-wiejska -136 

2602052 Oksa gmina wiejska -136 

2611042 Pawłów gmina wiejska -137 

2604142 Piekoszów gmina wiejska -137 

2613042 Radków gmina wiejska -134 

2612062 Rytwiany gmina wiejska -139 

2613052 Secemin gmina wiejska -141 

2603053 Skalbmierz gmina miejsko-wiejska -111 

2612073 Staszów gmina miejsko-wiejska -145 

2604182 Strawczyn gmina wiejska -133 

2613063 Włoszczowa gmina miejsko-wiejska -141 

Warmińsko-
mazurskie 

2808022 Barciany gmina wiejska -115 

2814013 Barczewo gmina miejsko-wiejska -107 

2816013 Biała Piska gmina miejsko-wiejska -111 

2802011 Braniewo gmina miejska -133 

2802022 Braniewo gmina wiejska -126 

2815022 Dąbrówno gmina wiejska -80 

2804012 Elbląg gmina wiejska -119 

2861011 Elbląg gmina miejska -117 

2805011 Ełk gmina miejska -113 

2805022 Ełk gmina wiejska -115 

2804022 Godkowo gmina wiejska -106 

2801021 Górowo Iławeckie gmina miejska -105 

2801052 Górowo Iławeckie gmina wiejska -107 

2812032 Grodziczno gmina wiejska -85 

2804032 Gronowo Elbląskie gmina wiejska -122 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

2815032 Grunwald gmina wiejska -87 

2807011 Iława gmina miejska -95 

2807032 Iława gmina wiejska -95 

2803032 Iłowo-Osada gmina wiejska -106 

2802042 Lelkowo gmina wiejska -112 

2803043 Lidzbark gmina miejsko-wiejska -91 

2807021 Lubawa gmina miejska -88 

2807052 Lubawa gmina wiejska -87 

2815042 Łukta gmina wiejska -101 

2804042 Markusy gmina wiejska -113 

2804052 Milejewo gmina wiejska -109 

2815073 Miłomłyn gmina miejsko-wiejska -98 

2813043 Olecko gmina miejsko-wiejska -123 

2815011 Ostróda gmina miejska -99 

2815092 Ostróda gmina wiejska -90 

2804073 Pasłęk gmina miejsko-wiejska -107 

2803062 Rybno gmina wiejska -80 

2804082 Rychliki gmina wiejska -107 

2808062 Srokowo gmina wiejska -113 

2805052 Stare Juchy gmina wiejska -113 

2813062 Wieliczki gmina wiejska -125 

Wielkopolskie 3009022 Babiak gmina wiejska -154 

3008022 Bralin gmina wiejska -153 

3001022 Budzyń gmina wiejska -176 

3021033 Buk gmina miejsko-wiejska -190 

3011023 Czempiń gmina miejsko-wiejska -191 

3003023 Czerniejewo gmina miejsko-wiejska -172 

3021042 Czerwonak gmina wiejska -190 

3028022 Damasławek gmina wiejska -161 

3020033 Dobrzyca gmina miejsko-wiejska -164 

3025012 Dominowo gmina wiejska -177 

3021052 Dopiewo gmina wiejska -195 

3024022 Duszniki gmina wiejska -183 

3003011 Gniezno gmina miejska -168 

3003032 Gniezno gmina wiejska -166 

3028033 Gołańcz gmina miejsko-wiejska -167 

3004023 Gostyń gmina miejsko-wiejska -177 

3005012 Granowo gmina wiejska -191 

3005023 Grodzisk Wielkopolski gmina miejsko-wiejska -183 

3006023 Jarocin gmina miejsko-wiejska -169 

3022023 Jutrosin gmina miejsko-wiejska -163 

3005032 Kamieniec gmina wiejska -189 

3010032 Kazimierz Biskupi gmina wiejska -162 

3024032 Kaźmierz gmina wiejska -187 

3003042 Kiszkowo gmina wiejska -177 

3010043 Kleczew gmina miejsko-wiejska -160 

3021062 Kleszczewo gmina wiejska -190 

3003053 Kłecko gmina miejsko-wiejska -172 

3012023 Kobylin gmina miejsko-wiejska -165 

3030012 Kołaczkowo gmina wiejska -171 

3021072 Komorniki gmina wiejska -198 

3021083 Kostrzyn gmina miejsko-wiejska -184 

3011011 Kościan gmina miejska -190 

3011032 Kościan gmina wiejska -188 

3006032 Kotlin gmina wiejska -168 

3012033 Koźmin Wielkopolski gmina miejsko-wiejska -165 

3004033 Krobia gmina miejsko-wiejska -170 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

3012043 Krotoszyn gmina miejsko-wiejska -161 

3013012 Krzemieniewo gmina wiejska -180 

3025022 Krzykosy gmina wiejska -179 

3015012 Kuślin gmina wiejska -178 

3063011 Leszno gmina miejska -183 

3015023 Lwówek gmina miejsko-wiejska -170 

3003062 Łubowo gmina wiejska -175 

3015032 Miedzichowo gmina wiejska -166 

3022033 Miejska Górka gmina miejsko-wiejska -168 

3003072 Mieleszyn gmina wiejska -163 

3028042 Mieścisko gmina wiejska -168 

3014033 Międzychód gmina miejsko-wiejska -151 

3018063 Mikstat gmina miejsko-wiejska -158 

3030023 Miłosław gmina miejsko-wiejska -174 

3021103 Mosina gmina miejsko-wiejska -193 

3021113 Murowana Goślina gmina miejsko-wiejska -185 

3030033 Nekla gmina miejsko-wiejska -175 

3003082 Niechanowo gmina wiejska -164 

3017023 Nowe Skalmierzyce gmina miejsko-wiejska -165 

3016013 Oborniki gmina miejsko-wiejska -187 

3017033 Odolanów gmina miejsko-wiejska -162 

3015053 Opalenica gmina miejsko-wiejska -185 

3023032 Orchowo gmina wiejska -160 

3023042 Ostrowite gmina wiejska -160 

3017011 Ostrów Wielkopolski gmina miejska -164 

3017042 Ostrów Wielkopolski gmina wiejska -163 

3008052 Perzów gmina wiejska -154 

3004042 Pępowo gmina wiejska -167 

3004052 Piaski gmina wiejska -174 

3024063 Pniewy gmina miejsko-wiejska -172 

3021123 Pobiedziska gmina miejsko-wiejska -181 

3004063 Pogorzela gmina miejsko-wiejska -168 

3004073 Poniec gmina miejsko-wiejska -174 

3023052 Powidz gmina wiejska -162 

3021021 Puszczykowo gmina miejska -195 

3017063 Raszków gmina miejsko-wiejska -163 

3022053 Rawicz gmina miejsko-wiejska -171 

3016023 Rogoźno gmina miejsko-wiejska -181 

3021132 Rokietnica gmina wiejska -192 

3012052 Rozdrażew gmina wiejska -161 

3008062 Rychtal gmina wiejska -156 

3016032 Ryczywół gmina wiejska -182 

3013043 Rydzyna gmina miejsko-wiejska -178 

3017072 Sieroszewice gmina wiejska -163 

3028053 Skoki gmina miejsko-wiejska -180 

3010092 Skulsk gmina wiejska -157 

3023011 Słupca gmina miejska -166 

3023062 Słupca gmina wiejska -166 

3010103 Sompolno gmina miejsko-wiejska -157 

3021143 Stęszew gmina miejsko-wiejska -192 

3023072 Strzałkowo gmina wiejska -169 

3021152 Suchy Las gmina wiejska -193 

3012011 Sulmierzyce gmina miejska -160 

3021163 Swarzędz gmina miejsko-wiejska -191 

3024073 Szamotuły gmina miejsko-wiejska -181 

3010123 Ślesin gmina miejsko-wiejska -159 

3025043 Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska -179 



Kod gminy  Nazwa gminy  KBW 

3013052 Święciechowa gmina wiejska -182 

3021172 Tarnowo Podgórne gmina wiejska -193 

3028062 Wapno gmina wiejska -161 

3028011 Wągrowiec gmina miejska -172 

3028072 Wągrowiec gmina wiejska -173 

3010132 Wierzbinek gmina wiejska -155 

3010142 Wilczyn gmina wiejska -158 

3003103 Witkowo gmina miejsko-wiejska -162 

3030053 Września gmina miejsko-wiejska -171 

3025052 Zaniemyśl gmina wiejska -184 

3012063 Zduny gmina miejsko-wiejska -161 

Zachodniopomorskie 3206012 Banie gmina wiejska -139 

3206023 Cedynia gmina miejsko-wiejska -150 

3208022 Dygowo gmina wiejska -126 

3208033 Gościno gmina miejsko-wiejska -127 

3206043 Gryfino gmina miejsko-wiejska -138 

3211022 Kołbaskowo gmina wiejska -139 

3212053 Pyrzyce gmina miejsko-wiejska -138 

3208062 Siemyśl gmina wiejska -128 

3206083 Trzcińsko-Zdrój gmina miejsko-wiejska -143 

3208072 Ustronie Morskie gmina wiejska -128 

3206092 Widuchowa gmina wiejska -144 

 



 

Załącznik 6 Wymagania dla wody odzyskanej ze ścieków wskazane w Dyrektywie Rady 91/271/EWG, wytycznych WHO, raporcie Wspólnego Centrum Badawczego (JCR) oraz Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody 

 
Nazwa wskaźnika 

 

 
Dyrektywa Rady 

91/271/EWG1 
 

 
WHO1 

 

 
Wspólne Centrum Badawcze (JRC)1 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego 

wykorzystania wody 

klasa A klasa B klasa C  klasa D klasa A klasa B klasa C  klasa D 

Biochemiczne 
zapotrzebowanie na 

tlen BZT5 (mgO2/l) 
25 ≤10 ≤10 

 
Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG 

 
≤10 

 
Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG 

 

Chemiczne 
zapotrzebowanie na 
tlen ChZT (mg O2/l) 

125  - 
 
- 
 

 
- 
 

Zawiesiny ogólne 
(mg/l) 

60 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM 2 000÷10 000 
 

35 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM >10 000 

- ≤10 Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG 

 
 
 

≤10 Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG 

Fosfor ogólny mg/l 

2 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM 10 000÷100 000 
 

1 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM >100 000 

6-202 

 
 
- 

 
 

 
 
 
- 

Azot ogólny mg/l 

15 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM 10 000÷100 000 
 

10 
dla oczyszczalni o wartości 

RLM >100 0003 

20-852 

 
 
- 
 

 

 
 
 

- 

E. coli (jtk/100ml) 
 

- 

≤10 lub poniżej 
poziomu 

wykrywalności 

≤10 lub poniżej 
poziomu 

wykrywalności 
≤100 ≤1 000 

 
≤10 000 

 
≤10 ≤100 ≤1 000 

 
≤10 000 

Mętność (NTU) 
 
- 

<2 ≤5 - 
 

≤5 
 
- 

Legionella sp. 
(jtk/100) 

- - ≤1 0004 
 

≤1 0004 

Robaki jelitowe (ilość 
jaj/l)  

- ≤15 ≤1 

 
≤1 

 

Żywe jaja motylicy 

 

- 
poniżej poziomu 
wykrywalności 

- 

 
- 

 

 
1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG opisuje warunki jakie musi spełnić ścieki odprowadzane do środowiska, a WHO oraz JRC podaje wytyczne jakie musi spełnić woda odzyskana ze ścieków wykorzystana do nawadniania w rolnictwie. 
2 Wspomaga wzrost i rozwój roślin, zmniejsza konieczność używania nawozów na bazie fosforu i azotu. 
3 Alternatywnie, średnia dobowa nie może przekroczyć 20 mg/l N. Wymaganie to odnosi się do temperatury wody wynoszącej 12 °C lub więcej w czasie eksploatacji komory biologicznej oczyszczalni. W zastępstwie warunku odnoszącego się do temperatury 

możliwe jest stosowanie ograniczonego czasu eksploatacji, co uwzględnia miejscowe warunki klimatyczne. Alternatywę stosuje się jedynie w przypadkach, kiedy można wykazać, że spełniony został ust. 1 załącznika I. D 
4 Jeśli woda używana do nawadniania metodą aerozolizacji. 
5 Jeśli na kontakt z wodą narażone są dzieci poniżej 15 roku życia: ≤ 0,1 jajo/l. 
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