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TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ORAZ DOPUSZCZALNE 

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ OKREŚLONE DLA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 

WPROWADZONYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W WOLBROMSKIM ZAKŁADZIE 

WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 

 

 

1. Zakres kontroli obejmuje: 

a) kontrolę gospodarki ściekowej, 

b) sprawdzenie sprawności funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji urządzeń podczyszczających, 

c) pobór i analizę pobranych próbek ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, 

d) kontrolę wykonywanych przez Odbiorcę Usług analiz ścieków przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem  

w sprawie obowiązków dostawców ścieków przemysłowych. 

 

2. Wykonywanie kontroli 

1) Odbiorca usług udostępnia Przedsiębiorstwu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji w celu określenia 

rodzaju i źródeł wprowadzanych substancji zanieczyszczających ścieki, a także o procesach technologicznych oraz 

zmianach technologii. 

2) Odbiorca usług zapewnia Przedsiębiorstwu możliwość przeprowadzenia kontroli urządzeń kanalizacyjnych na terenie 

nieruchomości oraz poboru prób ścieków po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 

3) Pobór ścieków do kontroli ich jakości odbywać się będzie w obecności Odbiorcy usług lub osoby przez niego 

upoważnionej oraz upoważnionego przedstawiciela Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może zlecić badanie firmie 

zewnętrznej posiadającej akredytację na pobór i badanie ścieków. Wówczas poboru ścieków do badań dokona 

próbkobiorca ww. firmy zewnętrznej obecny przy kontroli.  Odbiorca usług zobowiązany jest do zapewnienia 

obecności osoby upoważnionej w czasie prowadzenia kontroli. W przypadku nie stawienia się Odbiorcy usług lub 

osoby przez  niego upoważnionej w czasie prowadzonej kontroli, próbki ścieków pobierane będą bez ich obecności.  

4) Miejscem poboru kontrolnych prób ścieków są studzienki, których lokalizacja jest uzgadniana z Przedsiębiorstwem. 

5) Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest badanie próbki ścieków powstałej w wyniku zlania trzech próbek 

pobranych w ciągu godziny, lub badanie próbki pobranej za pośrednictwem autosamplera służącego do poboru 

średniodobowej próby ścieków.  Badanie ścieków odbywa się w laboratorium posiadającym akredytację na badanie 

ścieków. W przypadku technicznych trudności z pobieraniem próbek ścieków (bardzo mały przepływ, okresowe 

zrzuty), podstawę stwierdzenia przekroczenia stanowi wynik analizy jednej próbki ścieków. 

6) W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków 

przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług  

o wynikach kontroli w formie pisemnej w ciągu 21 dni od dnia jej przeprowadzenia.  

7) Odbiorca może na własny koszt zlecić przeprowadzenie badań w innym laboratorium, za powiadomieniem 

Przedsiębiorstwa. 

 

3.   Opłaty za przeprowadzenie kontroli i kontroli dodatkowej 

1) W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, koszty wykonania analizy próbek kontrolnych 

ścieków wykonanej przez  akredytowane laboratorium ponosi Odbiorca usług. 

2) Koszty analizy wraz z pobraniem i dostarczeniem do akredytowanego laboratorium próbek kontrolnych ścieków, 

wykonanych podczas dodatkowej kontroli, niezależnie od jej wyników, ponosi Odbiorca. 
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DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH  

WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH (dla Grupy 2). 

 

WSKAŹNIK Jednostka stężenia Stężenie dopuszczalne 

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu  BZT5 mg O2/l 1400 i poniżej 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową CHZT mg O2/l 1700 i poniżej 

Chlorki mg Cl/l 1000 i poniżej 

Siarczany mg SO4/l 500 i poniżej 

Zawiesina ogólna mg/l 250 i poniżej 

Temperatura 0C 35 

Wartość pH pH 6,5 – 9,0 

Azot amonowy mg N/l 20 i poniżej 

Azot ogólny mg N/l 30 i poniżej 

Fosfor ogólny mg P/l 6 i poniżej 

Surfaktanty anionowe/ substancje  

powierzchniowo czynne anionowe/ 
mg/l 15 i poniżej 

Surfaktanty niejonowe/ substancje  

powierzchniowo czynne niejonowe/ 
mg/l 20 i poniżej 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 i poniżej 

Węglowodory ropopochodne mg/l 15 i poniżej 

Fenole lotne mg/l 15 i poniżej 

Kadm mg Cd/l 0,4 i poniżej 

Cynk mg Zn/l 5 i poniżej 

Miedź mg Cu/l 1 i poniżej 

Nikiel mg Ni/l 1 i poniżej 

Chrom mg Cr/l 1 i poniżej 

Ołów mg Pb/l 1 i poniżej 

Rtęć mg Hg/l 0,06 i poniżej 

Arsen mg As/l 0,5 i poniżej 

Wanad mg V/l 2 i poniżej 

Srebro mg Ag/l 0,5 i poniżej 

 


