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Obowiązki MŚP działających na terenie Unii Europejskiej 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 
30 listopada 2010 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: OBOWIĄZKI MŚP DZIAŁAJĄCE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ W 
ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan MACIEJ 
OWCZAREK reprezentujący ECHO Environmental Group. 
 
*Główny+: Optimus wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Firma ECHO powstała w odpowiedzi na wzrastające 
zainteresowanie szerokorozumianymi usługami konsultingu ochrony środowiska w Polsce, w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Firma dysponuje zorganizowanym i wykwalifikowanym zespołem 
specjalistów w zakresie audytów środowiskowych, szkoleo oraz doradztwa w każdym aspekcie 
środowiskowym 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Na polskim rynku ECHO działa od 2009 roku. W 
dotychczasowym dorobku naszych specjalistów są dziesiątki przeglądów stanu środowiska 
przedsiębiorstw pod różnym kątem, włącznie z przeglądami zgodności prawnej i systemów 
zarządzania jakością i środowiskowego, badania terenowe środowiska wodno-gruntowego oraz 
oceny stanu bezpieczeostwa  i higieny pracy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Szczegółowe informacje o ofercie ECHO Environmental Group 
znajdą Paostwo na stronie: www.echoeg.com 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Pan MACIEJ OWCZAREK jest Dyrektorem ds. Realizacji 
Projektów w ECHO Environmental Group od września 2010 roku. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Współpracował z SGS Polska Sp. z o.o. w ramach działów Enviro 
i CTS (prowadzenie audytów w przedsiębiorstwach; prowadzenie szkoleo z zakresu audytowania, 
ochrony środowiska, REACH) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Współpracował z Wydziałem Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej w Łodzi (prowadzenie zajęd na studiach dziennych i podyplomowych) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Współpracował z Ośrodkiem Zapobiegania Zanieczyszczeniu 
Środowiska przy Politechnice Łódzkiej w Łodzi (praca w projektach i grantach realizowanych przez 
Ośrodek, prowadzenie szkoleo) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Jest członkiem panelu ekspertów w obszarze „Technologia 
ochrony środowiska” projektu LORIS Wizja – Regionalny foresight technologiczny Województwa 
Łódzkiego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Prowadzi własną firmę EKO-CHEM-LAB Doradztwo, szkolenia, 
audyty; Radomsko 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
*Główny+: poli wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Na początku naszego spotkania prosimy wyjaśnid jakie są 
obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
*Główny+: Krzysiek wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
*Główny+: Bazyl wszedł o godz. 10:02 
 
*Główny+: Jacek wszedł o godz. 10:02 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:02: Witam Paostwa. 
 

http://www.echoeg.com/
http://www.darr.pl/
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*Główny+: Henryk wszedł o godz. 10:03 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:04: Przede wszystkim przedsiębiorcy zobowiązani są do racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi. Ponadto należy uzyskad stosowne decyzje/zezwolenia na pobór 
wód i odprowadzanie ścieków, prowadzid pomiary emisji, ewidencje różnego rodzaju, składad 
sprawozdania dotyczące wody i ścieków do organów ochrony środowiska i wnosid opłaty> 
 
*Główny+: EwaW wszedł o godz. 10:04 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:04: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*EwaW+ 10:05: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jakie są dopuszczalne poziomy zanieczyszczeo 
(zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych) dla wód opadowych lub roztopowych 
wprowadzanych do odbiornika bez oczyszczenia zgodnie z §19, pkt. 3 rozporządzenia z dnia 
26.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
W projektowanej instalacji do odprowadzania wód deszczowych z terenu portu 
 
*Optimus+ 10:07: Witam, czy mógłby Pan rozwinąd jeszcze pojęcie "racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi" przez przedsiębiorców? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09: Mamy dwa pytania: 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:09: Jeśli chodzi o najwyższe dopuszczalne stężenie zawiesin i 
substancji ropopochodnych, to są one określone w załączniku 1 do wspomnianego rozporządzenia i 
wynoszą odpowiednio 35 i 15 mg/l> 
 
*EwaW+ 10:09: cd. zapytania. W przypadku ww. wód opadowych odprowadzanych do odbiornika bez 
oczyszczenia Urzędy różnie interpretują wymagania rozporządzenia: interpretacja 1. intencją 
Ustawodawcy było zezwolenie na wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych o niskim 
stopniu zanieczyszczenia, zatem również w wodach opadowych odprowadzanych ww. przewodem 
przelewowym pozom zanieczyszczeo nie może przekraczad 100 mg/l dla zawiesin ogólnych i 15 mg/l 
dla węglowodorów ropopochodnych; 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:10: Zapraszam do zadawania kolejnych pytao. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 10:11: Racjonalne korzystanie z wody polega przede wszystkim na 
racjonalnym jej zużyciu oraz ochronie przed zanieczyszczeniem> 
 
[EwaW] 10:12: interpretacja 2. rozporządzenie nie określa dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeo 
dla nadmiaru wód opadowych odprowadzanych przewodem przelewowym; określony w 
rozporządzeniu dopuszczalny poziom zawiesin ogólnych  i węglowodorów ropopochodnych dotyczy 
jedynie wód powstających z opadów o natężeniu mniejszym od 15 l/(s.ha) tj. wód oczyszczanych 
przed odprowadzeniem 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:14: Właśnie na tym polega problem, że nie wszystko jest jasne w 
przepisach i trzeba opierad się na interpretacjach. Z mojego doświadczenia wynika, że organy 
akceptują w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych operatem, wielkośd 100 mg/l> 
 
*PAMELO+ 10:14: Dzieo Dobry Paostwu. Chciałabym wiedzied kogo dotyczy obowiązek uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji ? 
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[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:15: Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków do kanalizacji dotyczy przedsiębiorców emitujących w ściekach substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego> 
 
*Gawron+ 10:15: Dzieo Dobry. Jesteśmy podmiotem korzystającym pobierającym wodę 
powierzchniową, wprowadzamy ścieki do wód, czy w naszym przypadku potrzebne jest pozwolenie 
na wprowadzanie ścieków do kanalizacji ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:17: Jeśli nie wprowadzacie Paostwo ścieków zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do kanalizacji należącej do obcego podmiotu to nie 
ma takiego obowiązku> 
 
*Gawron+ 10:18: czy musimy mied w związku z tym jakieś poświadczenie ? 
 
*Gawron+ 10:18: czy wystarczy, że sam fakt nie wprowadzania substancji szkodliwych 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 10:19: Wystarczy sam fakt nie wprowadzania substancji szkodliwych, ale 
to musi wynikad z technologii lub wyników badao> 
 
*Gawron+ 10:19: Dziękuję. 
 
*EwaW+ 10:20: Odpowiedź, że pozom zawiesin w odprowadzanych wodach opadowych jest określony 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Dz.U.2006.137.984 jest niewłaściwa. Załącznik ten określa 
poziom zawiesin w ściekach bytowych i komunalnych. Dopuszczalny poziom zanieczyszczenia w 
odprowadzanych wodach opadowych określa §19 ww. rozporządzenia, z tym, że w omawianym 
przypadku nie jest on dostatecznie precyzyjny. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:21: Przepraszam, z rozpędu wymieniłem załącznik. Zgadzam się z 
Panią i to o czym napisałem przed chwilą - niestety pozostają interpretacje w tym punkcie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*PAMELO+ 10:22: Kto ma pierwszeostwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:23: W przypadkach spornych dotyczących kilku przedsiębiorców 
pierwszeostwo mają podmioty zajmujące się zaopatrzeniem ludności w wodę, w następnej kolejności 
podmioty, które przyczyniają się do poprawy stanu wód> 
 
*EwaW+ 10:24: Dziękuję 
 
*PL+ 10:26: Witam. Jakie są planowane istotne zmiany w przepisach - wdrażanie tzw. "dyrektywy 
powodziowej" ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:28: Nie umiem wiążąco odpowiedzied w tej chwili na to pytanie. 
Wdrażanie tej dyrektywy idzie bardzo źle i prawdopodobnie nie unikniemy kary za jej niewdrożenie. 
Jednak nie powoduje to przyspieszenia wśród decydentów i nadal nie można z całą 
odpowiedzialnością przewidzied co się zmieni> 
 
*Gawron+ 10:29: co musi zawierad operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wód ? 
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[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:30: Nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania - w wielu 
przypadkach było tak, że nawet to co po uzgodnieniach trafiło do Sejmu zostało kompletnie 
zmienione> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:31: Zawartośd operatu dokładnie jest opisana w Ustawie Prawo 
Wodne w artykule 132 i następnych> 
 
*Gawron+ 10:32: Dziękuję. 
 
*PAMELO+ 10:33: Czy może nam Pan wskazad klucz wyszukiwania błędów i niejasności w 
pozwoleniach wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 10:33: Ale nie bardzo rozumiem o co chodzi?> 
 
*PAMELO+ 10:34: Chodziło mi o najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców ;) 
 
*Jacek+ 10:35: Dzieo dobry, chciałbym zapytad czy są jakieś specjalne przepisy przy uruchamianiu tzw. 
myjni bezdotykowej, ponieważ obecnie jestem na etapie przygotowywania do realizacji tego typu 
biznesu? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:36: Najczęściej nie ma we wniosku wszystkich wymaganych 
informacji i załączników, sporo błędów wynika też z mylenia nomenklatury, np. używanie różnych 
nazw dla tych samych ścieków, no i często nie zgadzają się bilanse> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:37: Jeśli chodzi o myjnie bezdotykową, wszystko zależy od 
konkretnych uwarunkowao - skąd będzie woda, gdzie trafią ścieki itp. Obowiązują ogólne przepisy, 
szczególnych wymagao nie ma> 
 
*Jacek+ 10:39: Dziękuje za odpowiedz, jeśli będę miał jakieś zapytania zgłoszę sie do Paostwa, jeśli 
można. 
 
*PAMELO+ 10:40: Wrócę tylko do mojego pytania, dotyczącego błędów w pozwoleniach: a czy 
funkcjonuje gdzieś ujednolicony słownik nomenklatury ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:42: Należy używad definicji przytoczonych w Ustawie Prawo wodne - 
tam jest dokładnie wyjaśnione jak nazywad konkretne ścieki, poza tym częśd definicji znajduje się w 
Prawie Ochrony Środowiska> 
 
*PAMELO+ 10:42: O.K. Dziękuję. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:43: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:43: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Henryk+ 10:44: Witam serdecznie, proszę mi powiedzied czy są jakieś szczególne rodzaje ścieków, 
które wpływają niekorzystnie na oczyszczalnie ścieków, przy jakiego rodzaju działalności trzeba 
zwrócid na to uwagę? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:46: Są to ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, wykaz tych substancji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
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dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego> 
 
[Gawron] 10:47: Kiedy wygasa pozwolenie wodoodporne ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 10:49: Pozwolenie wodnoprawne wygasa przede wszystkim po upływie 
okresu, na jaki zostało wydane, ale też w kilku innych przypadkach, szczegółowo omówionych w 
Prawie wodnym w art 127 i następnych> 
 
*Henryk+ 10:50: A czy mógłby Pan wyjaśnid pojęcie ścieków opadowych i jakie mają one 
konsekwencje dla środowiska? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:52: Są to wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, 
usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:54: Konsekwencje są takie, że na odprowadzanie tych ścieków trzeba 
uzyskad pozwolenie wodnoprawne oraz prowadzid ich ewidencję i uiszczad opłatę za odprowadzanie 
do wód - w przypadku odprowadzania do wód lub ziemi. Jeżeli jest kanalizacja deszczowa gminna, to 
musi byd umowa z gestorem sieci w tym przypadku> 
 
*PL+ 10:54: jak długo czeka się na Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji ścieków 
przemysłowych.? Dodam tylko, ze nie zawierają one substancji szkodliwych. 
 
*Henryk+ 10:54: Czy to oznacza, że parkingi też regulują się wytycznymi jeśli chodzi o ochronę 
środowiska? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:55: Jeżeli ścieki przemysłowe nie zawierają substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego to nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczy 
umowa z gestorem sieci w tym przypadku> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 10:56: Tak, parkingi podlegają pod wytyczne dotyczące przepisów 
ochrony środowiska. W zależności od ilości miejsc parkingowych te wymagania mogą byd bardzo 
różne> 
 
[Henryk] 10:59: Mam na myśli np. zajazd przy drodze z parkingiem i wiadomo zatrzymują się na nim 
zarówno auta osobowe i jak i ciężarowe, czy tu są również jakieś specjalne wymagania? 
 
*Główny+: muniok wszedł o godz. 10:59 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:59: Pozostała jeszcze godzina naszego spotkania. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:00: To zależy od liczby miejsc postojowych przewidzianych na tym 
terenie, od wielkości terenu itp.> 
 
[Henryk] 11:01: Dziękuję za informacje. 
 
*Główny+: Temid wszedł o godz. 11:02 
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*PL+ 11:02: Ponowie pytanie ponieważ umknęło. Jak długo czeka się na Pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych.? Dodam tylko, ze nie zawierają one substancji 
szkodliwych. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:03: Jeżeli ścieki przemysłowe nie zawierają substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego to nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczy 
umowa z gestorem sieci w tym przypadku> 
 
*muniok+ 11:03: Dzieo dobry. Czy może Pan powiedzied jakie są zasadnicze wymagania w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej dla 
przemysłu mleczarskiego ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:05: Obowiązują oczywiście ogólne przepisy zawarte w Prawie 
wodnym oraz POŚ. Jeśli są Paostwo zobowiązani do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, to 
dodatkowe wymagania, dotyczące np zużycia wody na jednostkę produkcji określone są w 
branżowych BAT-ach> 
 
*PL+ 11:06: Jakie są obowiązki przedsiębiorstw podczas realizacji inwestycji wynikające z prawa 
wodnego. Szczególnie w zakresie ochrony wód ? 
 
[PAMELO] 11:07: co to takiego pozwolenia zintegrowane ? 
 
*Główny+: Dpp wszedł o godz. 11:08 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:08: Z prawa wodnego wprost wynika, że korzystanie z wód nie może 
powodowad pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody, 
marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzad szkód. Oczywiście w każdym jednostkowym przypadku 
te wymagania będą wyglądad nieco inaczej> 
 
[muniok] 11:09: Co to takiego te BAT-y ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 11:10: Pozwolenia zintegrowane jest to forma pozwolenia na korzystanie 
ze środowiska, dotycząca przedsięwzięd wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 11:11: BAT - najlepsza dostępna technika/technologia - zbiór wytycznych 
dla poszczególnych gałęzi przemysłu przyjętych jako wzorzec, do którego przedsiębiorstwa powinny 
dążyd, warunek niezbędny otrzymania pozwolenia zintegrowanego - zgodnośd z tymi wytycznymi> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:13: Wracając do pozwoleo zintegrowanych - dotyczą przedsięwzięd o 
szczególnym zagrożeniu dla środowiska jako całości lub zagrożeo dla poszczególnych komponentów 
środowiska> 
 
*muniok+ 11:13: Jakie są wobec tego BAT-y dla przemysłu mleczarskiego ? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 11:15: Nie odpowiem na to pytanie - nie znam szczegółowo wszystkich 
dziedzin przemysłowych. Proszę wprowadzid takie zapytanie do wyszukiwarki, na pewno znajdą się 
odpowiedzi, także ze źródeł oficjalnych> 
 
*Dpp+ 11:15: Mam pytanie dotyczące wycofania pozwolenia wodnoprawnego. W chwili obecnej 
źródło z którego korzystamy zamiera. Przejawia się to krótkimi przerwami w dostawie wody. Co robid 
? Jak wygląda procedura wycofania pozwolenia ? 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 11:16: Szanowni Paostwo, pozostało zaledwie 45 minut spotkania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:16: Proszę korzystad z obecności Eksperta zadając pytania. 
 
*Główny+: Gawron wyszedł o godz. 11:17 
 
*Temid+ 11:19: Może takie ogólne pytanie korzystając z obecności eksperta, jak wygląda gospodarka 
wodno-ściekowa polski na tle innych krajów europejskich, czy nasze przepisy nie są zbyt 
rygorystyczne lub zbyt łagodne? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:19: Pozwolenie może cofnąd organ, który je wydał. W artykule 136 
Prawa wodnego są warunki kiedy to się odbywa - między innymi jeśli zasoby wody wygasły> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 11:21: Polska uzyskała bardzo długie okresy przejściowe, wstępując do 
UE, np. w obszarze ścieków komunalnych. Niestety, nawet te okresy przejściowe nie wystarczyły - 
mamy opóźnienia dotyczące dostosowania się do dyrektyw. Przepisy są moim zdaniem OK - raczej 
brakuje środków> 
 
*Główny+: oollaa wszedł o godz. 11:22 
 
[Temid] 11:22: Tradycyjnie:) 
 
*Główny+: marta wszedł o godz. 11:22 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 11:23: Tak, tradycyjnie :)> 
 
*Główny+: muniok wyszedł o godz. 11:23 
 
*Główny+: Moderator – Barbara Buryta wyszedł o godz. 11:23 
 
*PAMELO+ 11:26: Prawo wodne rozróżnia trzy rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe i 
szczególne. Jakie są te szczególne. 
 
[PAMELO] 11:27: Czy to te z pozwoleniem wodnoprawnym ? 
 
Witaj! Wszedłeś do *Główny+ o godz. 11:28 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:28: Przepraszam, ale zostałam wylogowana z systemu. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:29: Mój ostatni zapis brzmi: *ekspert+ 11:21: Polska uzyskała bardzo 
długie okresy przejściowe, wstępując do UE, np w obszarze ścieków komunalnych. Niestety, nawet te 
okresy przejściowe nie wystarczyły - mamy opóźnienia dotyczące dostosowania się do dyrektyw. 
Przepisy są moim zdaniem OK - raczej brakuje środków> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:29: W skrócie można tak powiedzied, każde szczególne korzystanie z 
wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego> 
 
*Temid+ 11:29: A czy orientuje sie Pan czy Polska ponosiła już jakieś konsekwencje z tytułu nie 
wprowadzenia danej dyrektywy? 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:30: Mam nadzieję, że pytania/odpowiedzi, które wpłynęły w czasie 
mojego wylogowania są dostępne dla Paostwa. 
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[Moderator - Barbara Buryta+ 11:31: Przypominam tylko, że pozostało tylko 30 minut do kooca 
spotkania. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:31: W chwili obecnej kilka spraw dotyczących różnych komponentów 
środowiska jest w toku, na różnych etapach procedowania, ale żadna jeszcze się nie skooczyła> 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:32: Szczególnie przepraszam osoby, które zalogowały się do czatu w 
czasie mojego kilkuminutowego wylogowania przez system. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:33: Tym osobom chcę tylko powiedzied, że zapis czatu widoczny jest 
tylko od momentu, kiedy wejdzie się do systemu. Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce " Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów”. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:33: Rozumiem, że nie ma pytao oczekujących. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
*PL+ 11:34: Mam pytanie odnoście opłat za wprowadzanie ścieków z kanalizacji deszczowej do rowu - 
czy opłatę ponosi właściciel kanalizacji czy właściciel gruntu do którego są te ścieki odprowadzane? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:35: Właściciel kanalizacji> 
 
*PL+ 11:35: Dziękuję ;) 
 
*Henryk+ 11:37: Czy mógłby Pan rozwinąd pojęcie "wód chłodniczych" co oznacza ten termin? 
 
*Dpp+ 11:39: Zaprzyjaźniona firma posiada umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągowej na dostarczanie do zakładu wody i odbiór ścieków. Są zobowiązani do 
monitorowania zanieczyszczeo tj. pH, zawiesiny ogólne, BZT 5, ChZT, OWO, Cynk, Chlorki, Siarczany, 
Chrom ogólny, Miedź, Nikiel, Ołów, Kadm, Fenole lotne, …. Zarówno ścieki bytowo-przemysłowe jak i 
opadowo-roztopowe są odprowadzane do kanalizacji miejskiej a następnie do miejskiej oczyszczalni 
ścieków. 
 
[Dpp] 11:39: Czy wobec powyższego powinni wystąpid o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o 
które zakład nigdy nie występował i nie posiada? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:40: Wody chłodnicze są to wody pobierane wyłącznie w celu 
chłodzenia maszyn, urządzeo czy innych procesów technologicznych, ich skład chemiczny nie zmienia 
się. Zmienia się tylko temperatura - to tak w skrócie> 
 
*Henryk+ 11:41: Czyli wody chłodnicze można odprowadzad np. do rzek i jezior? 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:42: Na wymienionej liście znajdują się substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego. Ale ich monitorowanie nie oznacza jeszcze, że one tam są, byd 
może zawartośd jest 0 - wtedy nie potrzeba pozwolenia. Ale jeśli te substancje występują w ilościach 
>0, to pozwolenie jest wymagane> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:43: Tak, wody chłodnicze można odprowadzad do rzek i jezior, pod 
warunkiem, że nie przekraczają one określonej temperatury> 
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*PL+ 11:43: moje ostatnie pytanie dotyczy bazy parkingowej dla samochodów transportujących 
paliwa. Czy takie miejsce musi byd utwardzone? czy konieczne jest zastosowanie instalacji 
odprowadzającej wody opadowe i roztopowe? 
 
*Główny+: muniok wszedł o godz. 11:44 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:45: Powierzchnia powinna byd szczelna i powinna byd instalacja 
odprowadzająca wody opadowe i roztopowe, (prawdopodobnie jeszcze wyposażona w separatory, 
ale to zależy od konkretnych warunków, związanych np z natężeniem deszczu miarodajnego itp)> 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:45: Pozostał już tylko kwadrans naszej rozmowy. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:46: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[muniok] 11:46: musiałem opuścid rozmowę na jakiś czas, a teraz nie widzę poprzedniego zapisu ! 
 
*Henryk+ 11:47: Rozumiem, że jest to jedyne kryterium, temperatura wody. 
 
[PL] 11:47: Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Do widzenia Panu i Paostwu. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:48: Niestety ten czat funkcjonuje tak, że zapis czatu jest widoczny 
tylko od momentu, kiedy wejdzie się do systemu. Zapraszam na stronę www.darr.pl w zakładce " 
Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów” gdzie będzie zamieszczony 
pełny zapis czatu. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:48: Tak, no i jak pisałem wcześniej, stan fizykochemiczny poza 
temperaturą nie może się zmienid podczas używania tej wody> 
 
*Główny+: PL wyszedł o godz. 11:49 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:49: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:49: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Główny+: muniok wyszedł o godz. 11:50 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:52: Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś wątpliwości i problemy, 
którymi można podzielid się na naszym forum. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:52: W międzyczasie proszę Eksperta o wskazanie praktycznych 
źródeł informacji na temat gospodarki wodno-ściekowej (np. stron internetowych). 
 
*PAMELO+ 11:54: oraz gdzie sprawdzid jakie są opłaty za odprowadzanie ścieków i pobór wód,. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:54: Polecam stronę www.ekoportal.gov.pl. Tam są praktyczne 
poradniki dla przedsiębiorców jak należy prowadzid gospodarkę wodno-ściekową jakie są wymagania 
prawne itp.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 11:54: Bardzo dziękuję. 
 
*Optimus+ 11:54: Czy np. ścieki oczyszczane można odprowadzad do wód powierzchniowych czy też 
rzek? 

http://www.ekoportal.gov.pl/
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[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:55: Opłaty za odprowadzanie ścieków do wód i ziemi oraz za pobór 
wód publikowane są w Dziennikach Ustaw lub Monitorach Polskich zawsze pod koniec roku na rok 
nstępny. Polecam wyszukiwarkę aktów prawnych na stronie Sejmu> 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek+ 11:56: Ścieki oczyszczone można, po uzyskaniu pozwolenia 
wodnoprawnego, odprowadzad do wód powierzchniowych> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:56: Mamy czas jeszcze na jedno pytanie. 
 
*Optimus+ 11:57: Dziękuje za informacje. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:00: Wybiła godzina 12:00. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:00: Szanowny Panie, Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział 
w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:00: Przypominam, że jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w 
sprawie OBOWIĄZKÓW MŚP DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE 
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:00: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl 
czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę internetową: 
www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Maciej Owczarek] 12:00: Ja również dziękuję Paostwu za udział w rozmowie i pytania> 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYDZIESTYM 
PIĄTYM z serii. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:01: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01: Ostatni tegoroczny czat zostanie zorganizowany w grudniu br. 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:01: Informacje na temat czatu będą zamieszczane na www.darr.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:01: Szczegółowe informacje w sprawach tych czatów oraz kolejnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Barbara Buryta+ 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 

mailto:eic@darr.pl
mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/form.html
http://www.darr.pl/
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[Moderator - Barbara Buryta+ 12:01: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 

http://www.cip.gov.pl/
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