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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 17 paêdziernika 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystoÊci ciek∏ych do stacji zlewnych.
Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369
i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

§ 5. Dopuszczalna wielkoÊç ∏adunku zanieczyszczeƒ
w nieczystoÊciach ciek∏ych, wprowadzanych do stacji
zlewnej, uzgadniana jest przez w∏aÊciciela stacji zlewnej z posiadaczem oczyszczalni Êcieków, w której b´dà
oczyszczane, i wynika z przyj´tego dla oczyszczalni
Êcieków bilansu iloÊciowego i jakoÊciowego Êcieków
oraz stosowanych w niej procesów oczyszczania i sposobów stosowania osadów Êciekowych.

1) „w∏aÊcicielu stacji zlewnej” — nale˝y przez to rozumieç równie˝ jednostk´ organizacyjnà oraz osob´
posiadajàcà stacj´ zlewnà w zarzàdzie lub u˝ytkowaniu, a tak˝e inne podmioty w∏adajàce stacjà
zlewnà;

§ 6. NieczystoÊci ciek∏e wprowadzane do stacji
zlewnej sà dawkowane równomiernie do oczyszczalni
Êcieków.

2) „dostawcy nieczystoÊci ciek∏ych” — nale˝y przez to
rozumieç przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów
ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.

1) miesi´cznà obj´toÊç i rodzaj dowo˝onych do stacji
zlewnej nieczystoÊci ciek∏ych;

§ 2. Stacje zlewne, do których wprowadzane sà nieczystoÊci ciek∏e, powinny posiadaç rozwiàzania techniczne zabezpieczajàce prawid∏owe dzia∏anie urzàdzeƒ
stacji i oczyszczalni Êcieków i byç eksploatowane
w sposób niezak∏ócajàcy stosowanej technologii
oczyszczania Êcieków.
§ 3. Stacje zlewne zapewniajà:
1) pomiar obj´toÊci dowo˝onych nieczystoÊci ciek∏ych;
2) hermetyczny zrzut nieczystoÊci ciek∏ych;
3) separowanie zanieczyszczaƒ sta∏ych.
§ 4. NieczystoÊci ciek∏e dowo˝one do stacji zlewnej
jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogà stanowiç
mieszaniny nieczystoÊci ciek∏ych bytowych z nieczystoÊciami ciek∏ymi przemys∏owymi.
—————————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302).

§ 7. 1. Dostawca nieczystoÊci ciek∏ych wprowadza
je do stacji zlewnej, je˝eli w umowie zawartej z w∏aÊcicielem stacji zlewnej okreÊlono w szczególnoÊci:

2) dopuszczalnà wielkoÊç ∏adunku zanieczyszczeƒ
w dowo˝onych nieczystoÊciach ciek∏ych;
3) miejsce, cz´stotliwoÊç i sposób pobierania próbek
kontrolnych nieczystoÊci ciek∏ych.
2. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz okreÊlajàcych stan i sk∏ad dowo˝onych nieczystoÊci ciek∏ych
odbywa si´ w obecnoÊci dostawcy nieczystoÊci lub
osoby przez niego upowa˝nionej, w miejscu pobierania próbek wskazanym w umowie, o której mowa
w ust. 1.
§ 8. 1. W stacji zlewnej odbiór nieczystoÊci ciek∏ych
potwierdzany jest zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
2. Je˝eli nieczystoÊci ciek∏e wprowadzane sà do
bezobs∏ugowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej, dostawca nieczystoÊci ciek∏ych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa w za∏àczniku do rozporzàdzenia, w miejscu wyznaczonym przez w∏aÊciciela stacji zlewnej.
§ 9. Przepis § 3 stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol
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WZÓR
1. .....
Odcinek dla dostawcy nieczystoÊci ciek∏ych
Odcinek dla w∏aÊciciela stacji zlewnej
(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystoÊci ciek∏ych)
2. ...
(imi´
i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystoÊci
ciek∏ych)
1. ......................................................................................
1. ......................................................................................
3. 1)(nr
... i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystoÊci cie(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystoÊci cie2) ...k∏ych)
k∏ych)
3) ...
(nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystoÊci ciek∏ych z nieruchomoÊci wyposa˝onej w zbiornik
bezodp∏ywowy)
2. ...................................................................................... 2. ......................................................................................
(imi´ i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystoÊci cie4. 1)(imi´
.. i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystoÊci ciek∏ych)
2) ...k∏ych)
3) ..
(adres nieruchomoÊci wyposa˝onej w zbiornik bezodp∏ywowy)
1)m
..................................................................................
3. 1) ..................................................................................
3
5.3.....
2) ..................................................................................
2) ..................................................................................
(obj´toÊç
odebranych nieczystoÊci ciek∏ych)
6. ...3) ..................................................................................
3) ..................................................................................
i data zawarciaciek∏ych)*
umowy/umów na odbiór nieczystoÊci cie(nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystoÊci cie(rodzaj(nrnieczystoÊci
k∏ych
z
nieruchomoÊci
wyposa˝onej
w
zbiornik
bezodp∏ywok∏ych z nieruchomoÊci wyposa˝onej w zbiornik bezodp∏ywo7. ...
wy)
wy)
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie odbioru nieczystoÊci ciek∏ych
(data, pieczàtka, podpis w∏aÊciciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upowa˝nionej)
4. 1) .................................................................................. 4. 1) ..................................................................................
2) ...................................................................................
2) ..................................................................................
3) ...................................................................................
3) ..................................................................................
(adres nieruchomoÊci wyposa˝onej w zbiornik bezodp∏ywowy)

(adres nieruchomoÊci wyposa˝onej w zbiornik bezodp∏ywowy)

5. ................................................................................. m3 5. ................................................................................. m3
(obj´toÊç odebranych nieczystoÊci ciek∏ych)

6. ......................................................................................
(rodzaj nieczystoÊci ciek∏ych)*

(obj´toÊç odebranych nieczystoÊci ciek∏ych)

6. ......................................................................................
(rodzaj nieczystoÊci ciek∏ych)*

7. ...................................................................................... 7. ......................................................................................
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

8. Potwierdzenie odbioru nieczystoÊci ciek∏ych
(data, pieczàtka, podpis w∏aÊciciela stacji zlewnej lub osoby przez
niego upowa˝nionej)

* Bytowe lub przemys∏owe.

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystoÊci ciek∏ych
do stacji zlewnej
(data, pieczàtka, podpis dostawcy nieczystoÊci ciek∏ych lub osoby przez niego upowa˝nionej)

