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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik 1 Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, 

delegatura w Radomiu, z dnia 31.01.2008 r. w sprawi e aktualnego stanu 

zanieczyszczenia powietrza dla miejscowo ści, 

Załącznik 1/1 Postanowienie Wójta Gminy Magnuszew, pism o znak BT-7624/4/2007 z dnia 

24.10.2007r, w sprawie potrzeby sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu 

przedsi ęwzięcia na środowisko, 

Załącznik 1/2 Postanowienie Wojewody Mazowieckie, pismo  znak WŚR I. DW/6614/83/07 z 

dnia 08.10.2007r. w sprawie konieczno ści sporz ądzenia raportu oddziaływaniu 

na środowisko, 

Załącznik 1/3 Postanowienie Starosty Kozienickiego, pis mo znak RLO Ś 7640/I/82/07 z dnia 

13.09.2007r. o konieczno ści sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, 

Załącznik 1/4 Opinia Pa ństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pismo znak 

ZNS.712-279-ZR40/07 z dnia 18.09.2007r, dotycz ąca planowanej inwestycji 

rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew –  Magnuszew, 

Załącznik 2 Pismo Instytutu Meteorologii i Gospodarki W odnej Oddział w Krakowie z dnia 

9.03.2006 r. w sprawie wyst ąpień stanów równowagi atmosfery w ci ągu doby w 

poszczególnych miesi ącach w latach 1996-2005 (pismo znak: ZTA/53/06), 

Załącznik 3 Wydruki tablic z Excela z przedstawieniem o blicze ń emisji dla odcinków 

charakterystycznych dla trasy, 

Załącznik 4 Dane przyj ęte do oblicze ń rozprzestrzeniania si ę zanieczyszcze ń w fazie 

budowy oraz wyniki oblicze ń wraz z interpretacj ą graficzn ą, 

Załącznik 5 Dane przyj ęte do oblicze ń rozprzestrzeniania si ę zanieczyszcze ń w fazie 

eksploatacji oraz wyniki oblicze ń wraz z interpretacj ą graficzn ą, 

Załącznik 6 Wojewódzki Urz ąd Ochrony Zabytków w Warszawie, delegatura w Radomi u 

pismo znak: DR. 0717-309/1/2008 z dnia 21.02.2008 r . w sprawie zabytków i 

stanowisk archeologicznych w rejonie rozbudowywanej  drogi krajowej nr 79 na 

odcinku Mniszew – Magnuszew, 

Załącznik 7 Wykaz stanowisk archeologicznych,  

Załącznik 8 Nadle śnictwo Dobieszyn, pismo znak Zn. spr. ZŁ – 75-3/08 dotycz ące gatunków 

zwierz ąt wyst ępujących na terenie nadle śnictwa oraz szlaków migracyjnych, 

Załącznik 9 Pismo Wójta Gminy Magnuszew z dnia 01.02.20 08r znak: Nr.BT: 7040/4/2008 w 

sprawie terenów s ąsiaduj ących z modernizowan ą trasą, 



Załącznik 10 Pismo z Urz ędu Gminy Magnuszew z dnia 01.02.2008r znak Nr.BT – 7040/3/2008 

dotycz ące studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Magnuszew, 

Załącznik 11 Pisma dotycz ące konsultacji społecznych 

Załącznik 12 Decyzja Starosty Kozienickiego z dnia 02.0 7.2003 r., znak: RLO Ś.6223/6/2003 

udzielaj ąca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnyc h z ujęcia 

wody w Mniszewie na działce Nr 1698/1 dla zaopatrze nia w wod ę miejscowo ści: 

Mniszew, Zagroby i R ękowice, 

Załącznik 13 Decyzja Starosty Kozienickiego z dnia 20.1 0.2005 r., znak: RLO Ś.6223/24/05 

udzielaj ąca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnyc h dla 

potrzeb wodoci ągu wiejskiego „Magnuszew” 

Załącznik 14 Obliczenia emisji hałasu drogowego w punkt ach obserwacji, 

Załącznik 15 Wymagania prawa ochrony środowiska 
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Załącznik 15 

WYMAGANIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

I. Przepisy ogólne: 

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zmianami)  

2. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717), 

3. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zmianami) 

4. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229  z późn. zmianami), 

5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), 

6. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 

7. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 

późn. zmianami ), 

8. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 493), 

9. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi 

zmianami), 

10. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 

1105), 

11. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392), 

12. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków 

stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 

230, poz. 1960). 

II. Przepisy dotycz ące uci ąŜliwo ści akustycznej: 

13. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 

14. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, 

których eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, 

dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów 

objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), 

III.  Przepisy dotycz ące ochrony powietrza: 

15. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 

16. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 w sprawie oceny poziomów substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 

17. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12), 
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IV.  Przepisy dotycz ące wód powierzchniowych: 

18. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

V. Przepisy dotycz ące środowiska gruntowo-wodnego: 

19. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 

20. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwiec 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów 

dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, 

utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. 

Nr 126, poz. 878). 

21. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

22. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających 

szczególne zagroŜenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141). 

23. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpień 2006. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 85, poz. 729). 

VI. Przepisy dotycz ące gospodarki odpadami: 

24. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 

112, poz. 1206), 

25. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.2006 Nr 30, poz.213), 

26. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U.2007 

Nr 101, poz.686), 

27. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), 

28. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 

mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

VII. Przepisy dotycz ące środowiska przyrodniczego 

29. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764) 

30. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) 

31. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275, zm. Dz. U. z 2007 Nr 179, poz. 1275) 

32. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie trybu i zakresu opracowania 

projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549) 

33. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie typów siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 

(Dz. U. Nr 94, poz. 795) 
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SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRAWNE  
 
W zakresie uciąŜliwości akustycznej 

Dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska określone są w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. Nr 120, poz. 826). 

W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, według w/w rozporządzenia. 

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wył ączeniem hałasu powodowanego przez starty, l ądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyra Ŝone wska źnikami L AeqD i LAeqN, które to 
wska źniki maj ą zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korz ystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby  

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) Pozostałe obiekty i działalno ść 
będące źródłem hałasu 

Lp. Rodzaj terenu 

LAeqD 

 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

16 godzinom  

LAeqN 

 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

8 godzinom  

LAeqD 

 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym  

LAeqN 

 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Obszary „A” ochrony uzdrowiskowej 
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieŜy2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach  

55 50 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo - usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyŜej 100 tys. mieszkańców3) 65 55 55 45 

1) Wartości  określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 
linowych. 

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 
poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyŜej 100 tyś. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców powyŜej 100 tyś., moŜna wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeŜeli charakteryzuje się ona 
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Do oceny stopnia uciąŜliwości akustycznej badanej trasy przyjęto klasyfikację według: 

• punktu 3b – „tereny zabudowy zagrodowej” o dopuszczalnych wskaźnikach: 

- LAeqD  60 dB  

- LAeqN  50 dB  

W zasięgu uciąŜliwości akustycznej nie powinny się znajdować tereny chronione akustycznie, innymi słowy: 

poziom hałasu emitowanego z obiektu do środowiska nie powinien powodować przekroczeń na terenach 

chronionych akustycznie (zabudowa mieszkalna). 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów 

hałasu określone zostały progowe wartości poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje 
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zaliczenie obszaru, na którym występują przekroczenia poziomu progowego, do kategorii terenu zagroŜonego 

hałasem. 

W zakresie ochrony powietrza 

Standardy jakości powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U Nr 47, poz.281).  

Na dzień dzisiejszy są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu dla następujących substancji: dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, ozon, benzen, pył zwieszony PM 10, ołów oraz tlenek węgla. W poniŜszej tabeli 

przedstawiono wyciąg z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. 
 
Tabela 3. Dopuszczalne poziomy niektórych substancj i w powietrzu, dopuszczalne cz ęstości 

przekraczania tych poziomów oraz marginesy toleranc ji  
Margines tolerancji [ µµµµg/m 3] 

Lp . Nazwa substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji  

w powietrzu [ µµµµg/m 3] 

Dopuszczalna 
często ść 

przekraczania 2008 2009 od 2010 

1. benzen rok kalendarzowy 5A) - 2 1 0 
jedna godzina 200 a) 18 razy 20 10 0 dwutlenek azotu 
rok kalendarzowy 40 a) - 4 2 0 

2. tlenki azotu (suma 
NO2 i NO w przel. 
na NO2) 

rok kalendarzowy 30 b) - 0 0 0 

jedna godzina 350 a) 24 razy 0 0 0 
24 godziny 125 a) 3 razy 0 0 0 3 

dwutlenek siarki 

rok kalendarzowy 20 b) - 0 0 0 
4. tlenek węgla osiem godzin 10 000 a) - 0 0 0 

24  godziny 50 a) 35 razy 0 0 0 5. pył zawieszony PM 
10 rok kalendarzowy 40 a) - 0 0 0 
a) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
b) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz.12) określa referencyjne metodyki modelowania poziomów 

substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia wyraŜone, jako poziomy substancji w powietrzu. 

Tabela 4. Warto ści odniesienia substancji w powietrzu  
Warto ści odniesienie w mikrogramach na metr sze ścienny ( µµµµg/m 3) 

uśrednione dla okresu Lp. Nazwa substancji 
1 godz. roku kalendarzowego 

1. pył zawieszony PM 10 280 40 
2. dwutlenek siarki 350 30 
2. dwutlenek azotu 200 40 
3 węglowodory aromatyczne 1.000 43 
4. węglowodory alifatyczne 3.000 1.000 
5. tlenek węgla 30.000 - 
6. benzen 30 5 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Podstawowe zasady ochrony wód w Polsce reguluje ustawa Prawo wodne z dnia  

18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

Aktem wykonawczym do obowiązującego Prawa wodnego, określającym szczegółowo wymagania, jakie 

muszą być spełnione przy odprowadzaniu ścieków do środowiska jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

Warunki, jakie muszą spełniać wody opadowe wprowadzane do wód lub do ziemi określa § 19 ust. 1. tego 

rozporządzenia. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z 

powierzchni szczelnej m.in. dróg krajowych o natęŜeniu odpływu co najmniej 15 l na sekundę na 1 hektar 

powierzchni szczelnej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w 

odpływie zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niŜ 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych – nie 
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większa niŜ 15 mg/l. 

Ocenę spełnienia przez wody opadowe stawianych im wymagań dokonuje się na podstawie kontroli 

eksploatacji urządzeń oczyszczających przeprowadzanych co najmniej raz na sześć miesięcy. 

W zakresie środowiska gruntowo-wodnego 

Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń w gleby i ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 

Z uwagi na charakter zagospodarowania i uŜytkowania terenu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 roku, tereny komunikacyjne (drogi) zaliczane są do rodzajów gruntu - grupy 

C. W ramach obszarów grupy C dla oceny poziomu zanieczyszczenia gruntów wydziela się dwie strefy 

głębokościowe: 

• strefę I na głębokości 0-2,0 m; 

• strefę II na głębokości 2,0-15,0 m. 

Tabela 5. Przykładowe dopuszczalne st ęŜenia zanieczyszcze ń w glebie i ziemi dla obszaru typu C 
Dopuszczalne st ęŜenia wybranych zanieczyszcze ń - grupa C  

[mg/kg s.m.] 
głęboko ść – 0 – 2 m głęboko ść 2 – 15 m 

Wodoprzepuszczalno ść gruntów [m/s] 
Wskaźnik 

- do 1x10 -7 poni Ŝej 1x10 -7 
Oleje – suma 3.000 1.000 3.000 
Benzyna - suma 500 50 750 
Ołów 600 200 1.000 
Cynk 350 40 300 
Miedź 200 50 300 
Nikiel 300 70 500 
Kadm 15 6 20 

Stan jakości wód podziemnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w 

sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 

monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). 

Rozporządzenie to wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód podziemnych obejmującą pięć klas 

jakości tych wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spoŜycia przez ludzi. 

Tabela 6. Warto ści graniczne wska źników jako ści wody w klasach jako ści wód podziemnych 1)  
Warto ści graniczne w klasach I-V Lp. Wskaźnik jako ści wody Jednostka 

I II III IV V 
1 Temperatura °C 6-10 12 16 25 >25  
2 Przewodność w 20 °C µS/cm 400 2.500 2.500 3.000 >3.000  
3 Odczyn pH 6,5-9,5 <6,5 lub >9,5  
4 Tlen rozpuszczony mg O2/l 1 0,5 0,5 0,1 <0,1  
5 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 2 10 10 20 >20  
6 Amoniak mg NH4/l 0,1 0,5 0,65 3 >3  
7 Azotany mg NO3/l 10 25 50 100 >100  
8 Azotyny mg NO2/l 0,01 0,05 0,10 0,25 >0,25  
9 Fosforany mg PO4/l 0,05 0,2 1 5 >5  
10 Fluorki mg F/l 0,5 1 1,5 2 >2  
11 Chlorki mg Cl/l 25 250 300 500 >500  
12 Cyjanki wolne mg CN/l 0,01 0,02 0,02 0,02 >0,02  
13 Wodorowęglany mg HCO3/l 100-300 75-100  

300-350 
50-75  
350-400 

25-50  
>400 

<25  
>400  

14 Siarczany mg SO4/l 25 250 250 500 >500  
15 Krzemionka mg SiO2/l 15 30 50 100 >100  
16 Sód mg Na/l 60 200 200 300 >300  
17 Potas mg K/l 10 10 15 20 >20  
18 Wapń mg Ca/l 50 100 200 300 >300  
19 Magnez mg Mg/l 30 50 100 150 >150  
20 śelazo mg Fe/l 0,1 0,3 0,5 5 >5  
21 Arsen mg As/l 0,01 0,01 0,1 0,2 >0,2  
22 Bor mg B/l 0,5 1 1 2 >2  
23 Chrom mg Cr/l 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1  
24 Cynk mg Zn/l 0,5 3 5 10 >10  
25 Glin mg Al/l 0,1 0,2 0,5 1 >1  
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Warto ści graniczne w klasach I-V Lp. Wskaźnik jako ści wody Jednostka 
I II III IV V 

26 Kadm mg Cd/l 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01  
27 Mangan mg Mn/l 0,05 0,2 1 1 >1  
28 Miedź mg Cu/l 0,01 0,03 0,05 0,1 >0,1  
29 Nikiel mg Ni/l 0,01 0,02 0,05 0,1 >0,1  
30 Rtęć mg Hg/l 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005  
31 Ołów mg Pb/l 0,01 0,05 0,05 >0,05 >0,05  
32 Fenole (indeks fenolowy) mg/l 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05  
33 Pestycydy2) µg/l 0,1 1 2,5 5 >5  
34 Substancje powierzchniowo czynne 

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

35 Oleje mineralne (indeks oleju 
mineralnego) 

mg/l 0,01 0,01 0,03 0,05 >0,05  

36 Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne3) 

µg/l 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 

 

1) W przypadku metali podane wartości graniczne odnoszą się do ich formy rozpuszczonej. 
2) Pestycydy obejmują sumę: lindanu, dieldryny. 
3) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne obejmują sumę: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, 
dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu. 
 

W zakresie gospodarki odpadami 

Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Z mocy obowiązującego prawa wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej, 

zaleŜnej od charakteru prowadzonej działalności oraz rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. JeŜeli wytwarza w 

roku powyŜej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyŜej 5 tysięcy ton odpadów innych niŜ niebezpieczne, jest 

obowiązany uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. JeŜeli wytwórca odpadów wytwarza poniŜej 1 tony 

odpadów niebezpiecznych rocznie jest zobowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, gdy wytwarza odpady inne niŜ niebezpieczne w ilości od 5 do 5 tysięcy 

ton rocznie jest zobowiązany do przedłoŜenia informacji o wytworzonych odpadach i sposobach ich 

zagospodarowania. 

Posiadacz odpadów, którym w świetle obowiązującego prawa jest kaŜdy, kto faktycznie włada odpadami, w 

tym wytwórca odpadów (równieŜ wykonawca robót budowlanych lub świadczący usługę), zobowiązany jest do 

prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów oraz listą odpadów 

niebezpiecznych. Dokumenty te powinny być przechowywane przez okres pięciu lat i w miarę potrzeby 

udostępniane organom kontroli. 

Obowiązkiem posiadacza odpadów jest ponadto sporządzanie zbiorczych zestawień danych dotyczących 

rodzajów i ilości odpadów, sposobów zagospodarowania oraz instalacji i urządzeń słuŜących do ich odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

Zezwala się na czasowe gromadzenie odpadów w miejscu, do którego ich posiadacz ma tytuł prawny, jeŜeli 

taka konieczność wynika ze względów technologicznych lub organizacyjnych. Odpady przeznaczone do odzysku 

lub unieszkodliwiania w inny sposób niŜ przez składowanie mogą być magazynowane przez okres nie dłuŜszy od 

trzech lat.  

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania ilości odpowiedniej 

do transportu, nie dłuŜej jednak niŜ przez okres jednego roku. 

Za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w decyzji 

administracyjnej w zakresie składowania i magazynowania odpadów, przewidziane są kary pienięŜne. Wysokość 

kar jest ustalana w relacji do stopnia przekroczenia warunków ochrony środowiska. 
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