
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dopuszczalne masy
substancji, które mogà byç odprowadzane w oczysz-
czonych Êciekach przemys∏owych, w jednym lub wi´-
cej okresach, przypadajàce na jednostk´ masy wyko-
rzystywanego surowca, materia∏u, paliwa lub powsta-
jàcego produktu.

§ 2. Dopuszczalne masy niektórych substancji
szczególnie szkodliwych, które mogà byç odprowa-
dzane w oczyszczonych Êciekach przemys∏owych,
w jednym lub wi´cej okresach, przypadajàce na jed-

nostk´ masy wykorzystywanego surowca, materia∏u,
paliwa lub powstajàcego produktu, sà okreÊlone w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Je˝eli Êcieki przemys∏owe pochodzàce z ró˝-
nych instalacji sà oczyszczane razem ze Êciekami z in-
nych êróde∏, na podstawie pomiarów, nale˝y przepro-
wadziç obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia
w ostatecznie odprowadzanych Êciekach oczyszczo-
nych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ, jakie mogà
zostaç przypisane danym Êciekom przemys∏owym.

2. Ustalone wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ,
zgodne z ust. 1, powinny spe∏niaç wymagania okreÊlo-
ne w za∏àczniku do rozporzàdzenia. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogà
byç odprowadzane w Êciekach przemys∏owych (Dz. U.
Nr 35, poz. 309).

1867

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogà byç odprowadzane w Êciekach przemys∏owych

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 27 lipca 2004 r. (poz. 1867)

DOPUSZCZALNE MASY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH, KTÓRE MOGÑ BYå 
ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH ÂCIEKACH PRZEMYS¸OWYCH, W JEDNYM LUB WI¢CEJ 

OKRESACH, PRZYPADAJÑCE NA JEDNOSTK¢ MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA, MATERIA¸U, 
PALIWA LUB POWSTAJÑCEGO PRODUKTU

Lp. Nazwa 
wskaênika Rodzaj produkcji Jednostka miary

Najwy˝sze
dopuszczal-
ne wartoÊci
w jednym
lub wi´cej
okresach

(obowiàzu-
jàce do

31.12.2007 r.)

Najwy˝sze
dopuszczal-
ne wartoÊci
w jednym
lub wi´cej
okresach

(obowiàzu-
jàce od

1.01.2008 r.)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Rt´ç (Hg)

Kadm (Cd)

Elektroliza chlorków metali alka-
licznych za pomocà elektrolize-
rów rt´ciowych

Zak∏ady przemys∏u chemiczne-
go stosujàce katalizatory rt´cio-
we:

a) w produkcji chlorku winylu
b) w innych procesach
Produkcja katalizatorów rt´cio-
wych stosowanych w produkcji
chlorku winylu
Produkcja organicznych i nie-
organicznych zwiàzków rt´ci,
z wyjàtkiem katalizatorów rt´-
ciowych stosowanych w pro-
dukcji chlorku winylu
Produkcja baterii galwanicznych
zawierajàcych rt´ç

Produkcja zwiàzków kadmu

Produkcja barwników

Produkcja stabilizatorów

Produkcja baterii galwanicznych
i akumulatorów
Powlekanie elektrolityczne

g Hg/t zainstalowanej zdol-
noÊci produkcyjnej chloru
przy stosowaniu:
a) solanki obiegowej: — 1)

— 2)

b) solanki traconej1)

g Hg/t zdolnoÊci produk-
cyjnej chlorku winylu
g Hg/kg przetworzonej rt´ci
g Hg/kg przetworzonej rt´ci

g Hg/kg przetworzonej rt´ci

g Hg/kg przetworzonej rt´ci

g Cd odprowadzanego na
kg Cd wykorzystanego
g Cd odprowadzanego na
kg Cd wykorzystanego
g Cd odprowadzanego na
kg Cd wykorzystanego
g Cd odprowadzanego na
kg Cd wykorzystanego
g Cd odprowadzanego na
kg Cd wykorzystanego

4,0
2,0
20,0

0,2

10
1,4

0,1

0,06

1,0

0,6

1,0

3,0

0,6

1,0
0,5
5,0

0,1

5
0,7
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Heksachloro-
cykloheksan

(HCH)*)

Tetrachloro-
metan

(czterochlorek
w´gla)
(CCl4)

Pentachloro-
fenol (PCP)
2, 3, 4, 5, 6-

pi´ciochloro-1-
-hydroksyben-
zen i jego sole

Aldryna*)

(C12H8Cl6)
Dieldryna*)

(C12H8Cl6O)
Endryna*)

(C12H8Cl6O)
Izodryna*)

(C12H8Cl6)

Heksachloro-
benzen (HCB)

Heksachloro-
butadien
(HCBD)

Trichlorometan
(chloroform)

(CHCl3)

Zak∏ady produkcji heksachloro-
cykloheksanu
Zak∏ady ekstrakcji lindanu

Zak∏ady produkcji heksachloro-
cykloheksanu i ekstrakcji linda-
nu

Produkcja tetrachlorometanu
przez nadchlorowanie w proce-
sie obejmujàcym pranie
Produkcja tetrachlorometanu
przez nadchlorowanie w proce-
sie nieobejmujàcym prania
Produkcja chlorometanów przez
chlorowanie metanu (∏àcznie
z wysokociÊnieniowym elektro-
litycznym wytwarzaniem chlo-
ru) i z metanolu

Produkcja pentachlorofenolanu
sodu przez hydroliz´ heksachlo-
robenzenu

Produkcja aldryny i/lub dieldry-
ny i/lub endryny ∏àcznie z kon-
fekcjonowaniem tych substan-
cji w tym samym zak∏adzie

Produkcja i przetwórstwo hek-
sachlorobenzenu
Produkcja nadchloroetylenu
(PER) i tetrachlorometanu
(CCl4) przez nadchlorowanie

Produkcja nadchloroetylenu
(PER) i tetrachlorometanu
(CCl4) przez nadchlorowanie

Produkcja chlorometanów z me-
tanolu lub z kombinacji meta-
nolu i metanu (tj. przez hydro-
chlorowanie metanolu, a na-
st´pnie chlorowanie chlorku
metylu)
Produkcja chlorometanów przez
chlorowanie metanu

g HCH/t wyprodukowa-
nego HCH
g HCH/t HCH poddanego
procesowi
g HCH/t wyprodukowa-
nego HCH

g CCl4/t ca∏kowitej zdol-
noÊci produkcyjnej CCl4
i nadchloroetylenu
g CCl4/t ca∏kowitej zdol-
noÊci produkcyjnej CCl4
i nadchloroetylenu
g CCl4/t ca∏kowitej zdol-
noÊci produkcyjnej chlo-
rometanów

g PCP/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej PCP lub wyko-
rzystanego PCP

g/t ca∏kowitej zdolnoÊci
produkcyjnej zak∏adu

g HCB/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej HCB
g HCB/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej PER + CCl4

g HCBD/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej PER + CCl4

g CHCl3/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej chlorometa-
nów3)

g CHCl3/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej chlorometa-
nów3)

0

0

0

120,0

7,5

30,0

75,0

0

30,0

4,5

4,5

30,0

22,5

0

0

0

60,0

3,75

15,0

37,5

0

15,0

2,25

2,25

15,0

11,25

0

0

0

80,0

5,0

20,0

50,0

0

20,0

3,0

3,0

20,0

15,0

0

0

0

40,0

2,5

10,0

25,0

0

10,0

1,5

1,5

10,0

7,5



Dziennik Ustaw Nr 180 — 12575 — Poz. 1867

1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

12

13

1,2-
-dichloroetan

(EDC)

Trichloroetylen
(TRI)

Nadchloroety-
len (PER)

Trichloroben-
zen (TCB) jako
suma trzech
izomerów 

(1, 2, 3-TCB 
+ 1, 2, 4-TCB
+ 1, 2, 5-TCB)

Produkcja 1,2-dichloroetanu bez
przetwarzania i wykorzystania
w tym samym zak∏adzie
Produkcja 1,2-dichloroetanu
i przetwarzanie lub wykorzysta-
nie w tym samym zak∏adzie4)

Przetwarzanie 1,2-dichloroeta-
nu w substancje inne ni˝ chlo-
rek winylu, w szczególnoÊci
produkcja etylenodwuaminy,
etylenopoliaminy, 1,1,1-trichlo-
roetanu, trichloroetylenu i nad-
chloroetylenu

Produkcja trichloroetylenu (TRI)
i nadchloroetylenu (PER)

Produkcja trichloroetylenu (TRI)
i nadchloroetylenu (PER) 
proces TRI-PER
Produkcja tetrachlorometanu
i nadchloroetylenu (PER)
proces TETRA-PER

Produkcja trichlorobenzenu przez
odchlorowodorowanie heksa-
chlorocykloheksanu (HCH) i/lub
przetwarzanie trichlorobenzenu
Produkcja i/lub przetwarzanie
chlorobenzenu przez chlorowa-
nie benzenu

g EDC/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej oczyszczone-
go EDC
g EDC/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej oczyszczone-
go EDC
g EDC/t zdolnoÊci prze-
twarzania EDC

g TRI/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej TRI + PER

g PER/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej TRI + PER

g PER/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej TETRA + PER

g TCB/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej TCB

g TCB/t zdolnoÊci pro-
dukcyjnej lub przetwa-
rzania jedno- lub dwu-
chlorobenzenu

7,5

15,0

7,5

7,5

7,5

7,5
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1,5

3,75

7,5

3,75

3,75
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3,75
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0,75
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5,0

5,0

5,0
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1,0

2,5

5,0

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

0,5

O b j a Ê n i e n i a :

*) Substancja umieszczona jest w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) jako sub-
stancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.). Rozpo-
rzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych,
których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391), wymienia 63 sub-
stancje aktywne, których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione, w tym: heksachlorocyklo-
heksan, lindan, aldryn´, dieldryn´, endryn´ i izodryn´, które nie sà dopuszczone do obrotu i stosowania
w Polsce na podstawie art. 37 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94, z póên. zm.).

1) WartoÊci dopuszczalne stosuje si´ do ca∏kowitej iloÊci rt´ci obecnej we wszystkich zawierajàcych rt´ç Êcie-
kach odprowadzanych z terenu zak∏adu.

2) WartoÊci dopuszczalne stosuje si´ do rt´ci obecnej w Êciekach z instalacji produkujàcej chlor.
3) Je˝eli to mo˝liwe, wartoÊç Êrednia dobowa nie powinna przekraczaç dwukrotnej wartoÊci Êredniej miesi´cz-

nej.
4) Je˝eli zdolnoÊç przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest wi´ksza od zdolnoÊci produkcyjnej, war-

toÊci dopuszczalne odnoszà si´ do ca∏kowitej zdolnoÊci przetwarzania i wykorzystania.


