
Skład ścieków, które mogą być wprowadzone do sieci kanalizacyjnej  

przez dostawców ścieków bytowych 

§ 1.  Użyte poniżej określenia oznaczają:  

1) ścieki bytowe – 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, 

2) ścieki komunalne – 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, 

3) ścieki 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, 

4) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi doprowadzana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące  

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,  

5) 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,  

6) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,  

7) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, 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) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej, 

9) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, 

znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 

§ 2.1  Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń 

 kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych 

 będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód 

 opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 

§ 2.2 Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, 



szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie 

rozdrobnionym, 

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 

lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze 

poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

ścieków z kiszonek, 

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: 

a. obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, 

b. stacji krwiodawstwa, 

c. zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na 

choroby zakaźne, 

d. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od 

zwierząt. 

§ 2.3 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia 

 regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków 

 przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do 

 urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 3.1 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, 

 jeżeli: 

1) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po 

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa 

lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy. 

§ 3.2 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze zamknięcia przyłącza 

 kanalizacyjnego zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę 

 usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem zamknięcia przyłącza 

 kanalizacyjnego. 

§ 4 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 

 urządzeń kanalizacyjnych określa Tabela 1. 

Uwaga!  

Dopuszcza się możliwość wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odmiennych ścieków niż 

w Tabeli 1. W tym przypadku jest konieczne odrębne postępowanie między stronami 

umowy.  



TABELA 1 

 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach bytowych  

wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych  

 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Wartość 

1 2 3  4  

1. Temperatura  ˚C  35  

2. Odczyn  pH  6,5 - 9,5  

3. Zawiesiny łatwo opadające  ml/l  10  

4. Zawiesiny ogólne  mg/l 5001)  

5. CHZT Cr mg O2/l 7001)  

6. BZT5  mg O2/l 4001)  

7. Azot amonowy  mg NNH4/1 60  

8. Fosfor ogólny  mg P/l 151)  

9. Chlorki  mg C1/1 1000  

10. Siarczany  mg S04/l 500  

11. Siarczyny  mg SO3/l 10  

12. Żelazo ogólne  mg Fe/1 3  

13. Glin  mg Al/l 3  

14. Antymon  mg Sb/l 0,5  

15. Arsen  mg As/l 0,5  

16. Bar  mg Ba/l  5  

17. Beryl  mg Be/1  1  

18. Bor  mg B/l  10  

19. Cynk  mg Zn/l  5 

20. Cyna  mg Sn/1  2  

21. Chrom+6 mg Cr/l  0,2  

22. Chrom ogólny  mg Cr/l  1  

23. Kobalt  mg Co/1  1 

24. Miedź  mg Cu/l 1  

25. Molibden  mg Mo/1 1  

26. Nikiel  mg Ni/1 1  

27. Ołów  mg Pb/1 1  

28. Selen  mg Se/1  1  

29. Srebro  mg Ag/l  0,5  

30. Tal  mg Tl/l  1 

31. Tytan  mg Ti/1  2  

32. Wanad  mg V/l 2 

33. Chlor wolny  mg Cl2/l  1  

34. Chlor całkowity  mg Cl2/1  4  

35. Cyjanki ogólne  mg CN/l  5 

36. Cyjanki wolne  mg CN/l  0,5  

37. Fluorki  mg F/l  20  

38. Rodanki  mg CNS/l  30  

39. Siarczki  mg S/1  1 

40. Fenole lotne (indeks fenolowy)  mg/l 15 

41. Węglowodory ropopochodne  mg/l 15 



42. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  mg/l 100 

43. Insektycydy fosforoorganiczne  mg/l 0,1 

44. Lotne związki chloroorganiczne (VOX)  mg Cl/l 1,5 

45. Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/l 1 

46. 
Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, 

ksylen)  
mg/l 1 

47. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l 0,2 

48. 
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne 

anionowe) 
mg/l 15 

49. 
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne 

niejonowe) 
mg/l 20 

50. Liczba żywych jaj Ascaris sp.  szt./dm3 0 

51. Liczba żywych jaj Trichuris sp.  szt./dm3 0 

52. Liczba żywych jaj Toxocara sp.  szt./dm3 0 

1)   -  wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni 

 ładunkiem tych zanieczyszczeń.  

 
  



TABELA  2 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych  

do urządzeń kanalizacyjnych dla ilości ścieków mniejszej lub równej 10 m3/d. 

W przypadku wprowadzania większej ilości dobowej ścieków, parametry wyznaczane są 

indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa 

Lp. Rodzaj substancji Jednostka 
Dopuszczalna 

wartość 

1. 2. 3. 4. 

1)  Temperatura  ºC 35 

2)  Odczyn pH 6,5 – 9,5 

3)  Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10 

4)  Zawiesiny ogólne mg/l 750A 

5)  Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l 1500A 

6)  Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 750A 

7)  Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 600A 

8)  Azot amonowy mg NNH4/l 100 

9)  Azot azotynowy mg NNO2/l 10 

10)  Azot ogólny Kjeldahla mg Nog./l 100 

11)  Fosfor ogólny mg P/l 15A 

12)  Chlorki mg Cl/l 1 000 

13)  Siarczany mg SO4/l 500 

14)  Siarczyny mg SO3/l 10 

15)  Żelazo ogólne mg Fe/l 3A 

16)  Glin mg Al/l 3A 

17)  Antymon mg An/l 0,5 

18)  Arsen mg As/l 0,5 

19)  Bar mg Ba/l 5 

20)  Beryl mg Be/l 1 

21)  Bor mg B/l 10 

22)  Cynk mg Zn/l 5 

23)  Cyna mg Sn/l 2 

24)  Chrom+6 mg Cr/l 0,2 

25)  Chrom ogólny mg Cr/l 1 

26)  Kobalt mg Co/l 1 

27)  Miedź mg Cu/l 1 

28)  Molibden mg Mo/l 1 

29)  Nikiel mg Ni/l 1 

30)  Ołów mg Pb/l 1 

31)  Selen mg Se/l 1 

32)  Srebro mg Ag/l 0,5 

33)  Tal mg Tl/l 1 

34)  Tytan mg Ti/l 2 

35)  Wanad mg V/l 2 

36)  Chlor wolny mg Cl2/l 1 

37)  Chlor całkowity mg Cl2/l 4 



38)  Cyjanki związane mg CN/l 5 

39)  Cyjanki wolne mg CN/l 0,5 

40)  Fluorki mg F/l 20 

41)  Siarczki mg S/l 1 

42)  Rodanki mg CNS/l 30 

43)  Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15 

44)  Węglowodory ropopochodne mg/l 15 

45)  Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 

46)  Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1 

47)  Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l 1,5 

48)  Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)  mg Cl/l 1 

49)  
Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, 

Ksylen)  

mg/l 
1 

50)  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)  mg C/l 0,2 

51)  
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne 

anionowe)  

mg/l 
15 

52)  
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne 

niejonowe)  

mg/l 
20 

A - Parametr każdorazowo uzgadniany z klientem, w kontekście możliwości oczyszczenia ścieków 

i zagospodarowania osadów. 

 

 


