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Strumień osadów ściekowych jest jednym z największych strumieni odpadów po odpadach  

z gospodarstw domowych. Pomimo to wciąż nie znajduje właściwego zainteresowania w śród 

podmiotów zajmujących się gospodarką odpadową. Opracowywane plany i strategie  przez 

odpowiednie podmioty zajmujące się gospodarką odpadami nie ujmują osadów  

w przygotowywanych rozwiązaniach, lub czynią je zdawkowo lub nieefektywnie . Oznacza 

to, że ciężar przygotowania i wdrożenia zagospodarowania osadów ściekowych wciąż 

spoczywa na podmiotach gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności  

na oczyszczalniach. 

Problem osadów ściekowych jest wciąż aktualny. Jednak dzisiaj,  wydaje się, że główne 

trudności i komplikacje wynikają z aspektów prawnych a dalej z formalnych,  

i administracyjno-organizacyjnych.  Mniej finansowych, a już najmniej technicznych. 

Do najważniejszych problemów należą: 

 Rozbudowany i restrykcyjny system przekazywania osadów do rolnika 

 Swobodne ramy procesowe przetwarzania osadów na inny odpad 

 Wątpliwości przy ścieżce nawozowej 

 Wciąż dyskutowane warunki spalania osadów 

 Brak jasnej ścieżki produktowej 

Poniżej przedstawiono krótkie omówienie poszczególnych punktów 

 

 Rozbudowany i restrykcyjny system przekazywania osadów do rolnika 

Cały system działań związanych ze stosowaniem osadów w rolnictwie możemy 

opisać następującymi punktami: 

o Ustalenie władającego gruntem 

o Ustalenie położenia gruntu 

o Weryfikacja czy grunt nie podlega zakazowi stosowania osadów ściekowych  

z myśl Art. 96.12 Ustawy o odpadach.(mogą być wymagane np. pomiary 

geodezyjne lub geologiczne) 

o  Wykonanie badań gruntu 

o Wykonanie badań osadu 

o Ustalenie rodzaju gruntu (zasobność próchnicy, zasobność gleb  

w przyswajalny fosfor i azot) 

o Ustalenie planu upraw i planu nawożenia 
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o Określenie dopuszczalnej dawki 

o Utrzymywanie właściwej dokumentacji 

o Właściwe wprowadzenie do gruntu (nie później niż następnego dnia  

po przetransportowaniu, równomiernie) 

System przekazywania osadów dla rolnika, jest taki sam, niezależnie od wielkości 

oczyszczalni. Dla małych oczyszczalni spełnienie wszystkich wymagań jest sporym 

obciążeniem. Wnikliwa kontrola od początku do końca, czy osady są należycie 

wykorzystywane wymaga dodatkowych zasobów organizacyjnych. Ostatni etap zwykle 

powierza się samemu rolnikowi, którego obdarza się pewnym zaufaniem, chociaż 

odpowiedzialność leży po stronie wytwórcy. Niezwykle trudne do osiągnięcia są praktyczne 

realizacje równomiernego dawkowania przy założeniu 3 Mg sm/ha/rok. Wszelkie 

nierównomierności odbijają się niekorzystnie w badaniach. Np. fluktuacje  

i nierównomierności rozkładu różnych stężeń zanieczyszczeń w glebie mogą być wyższe niż  

zmienność spowodowana dawkowaniem osadów.  

 Przetwarzanie osadów na inny odpad 

Nie istnieją ustalone sztywne prawne reżimy dla procesów przetwarzających osady ściekowe. 

Procedura uzyskiwania decyzji na przetwarzanie pozwala rozważyć dosyć szeroki wachlarz 

różnych metod i procesów. Teoretycznie pozwala to na konkurencyjne i twórcze podejście  

do zagadnienia. Jednak urzędnikowi sprawdzającemu wniosek jest trudno należycie ocenić, 

czy przedstawione rozwiązanie jest właściwe, a nawet jeżeli ma wątpliwości, to spoczywa  

na nim konieczność udowodnienia, że tak nie jest – co może prowadzić np. do przewlekłej 

sprawy sądowej, a technologiczne, merytoryczne szczegóły trudne są do rozeznania  

przez sędziów.  

Jako przykład możemy podać kwestię do rozważenia czy np. rozwiązanie polegające  

na fermentowaniu przefermentowanych osadów ściekowych jest dozwolone? Jeżeli tak, to 

jeżeli zostanie zaproponowana sucha fermentacja, to teoretycznie jest możliwe uzyskanie 

kodu odpadu 19 06 04, który możemy wprowadzić do gleby omijając wiele niedogodności 

związanych z stosowaniem osadów ściekowych. Podobnie, jeżeli wytworzymy kompost 

pozaklasowy (19 05 03).  Zwróćmy uwagę, że nigdzie w prawodawstwie nie znajdziemy 

definicja procesowa  suchej fermentacji lub kompostowania. Bardzo trudno jest udowodnić, 

że przedstawiony opis metody we wniosku o decyzję na przetwarzanie nie opisuje tego co 

powinno się uważać za suchą fermentację lub kompostowanie.  

 Osad jako nawóz 

Rozważmy takie postępowanie -bierzemy dowolny osad ściekowy. Prowadzimy proces jego 

higienizacji. Wykonujemy badania na własności nawozowe przez jedną z wyznaczonych 

instytucji. Składamy odpowiedni wniosek wraz z operatem do Ministerstwa rolnictwa  

i dostajemy decyzję, która w praktyce umożliwia takie przetworzenie dowolnego osadu 

ściekowego i uzyskanie przez niego statusu nawozu. W ten sposób uzyskujemy prawo  

do przetwarzania daną metodą dowolnego osadu ściekowego (z komunalnych oczyszczalni 

ścieków) , bez ograniczenia restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi osadów ściekowych. 
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Czy wszyscy świadomie zgadzamy się z taki postawieniem sprawy i czy nasze prawo  

w świadomy i konsekwentny sposób jest utworzone, aby obowiązywał właśnie system taki 

jak powyżej opisany.  

Jeżeli tak to można się zapytać do czego służą badania? Zwykle wystarczy osad 

zhigienizaować, np. wysuszyć w odpowiedniej temperaturze, by potem pomyślnie przejść 

badania nawozowe. Czy kiedykolwiek okazało się, że komunalne osady ściekowe, jeżeli 

tylko były zhigienizaowane i zawierały odpowiednio mało metali ciężkich, nie przeszły 

pozytywnie badań kontrolnych? Zresztą firmy wdrażające kolejną metodę odzysku poprzez 

wytworzenie produktu nawozowego robią badania tylko na jednym rodzaju osadów.  

W uzyskanej decyzji nie ma słowa, że dotyczy ona osadów z konkretnej oczyszczalni. Wobec 

powyższego w stosunku do  osadu zhigienizowanego znikną restrykcje dotyczące dawki 

suchej masy oraz odpowiedzialność wytwórcy. A przecież tak naprawdę każdy osad 

trafiający do rolnictwa powinien być zhigienizowany. 

 Metody termiczne 

Odnośnie metod termicznych, sprawa wydawała by się prostsza. Jednak wciąż można spotkać 

osoby przekonane, że zgodnie z prawem osady możemy potraktować jako biomasę  

i komponować przy ich pomocy paliwa alternatywne, dające się spalać bez uwzględnienia 

restrykcyjnych przepisów dotyczących spalania odpadów. 

Obserwujemy w ostatnim czasie istotny nacisk lobby spalarniowego. Odczuwa się tendencję 

do ciągłego zaostrzania przepisów regulujących dawkowanie do gleby, straszenie 

możliwościami niebezpiecznego skażenia gleby, a upowszechnianie metod termicznych bez 

ukazania rzeczywistych kosztów i kłopotów związanych z tą metodą.  

 Brak jasnej ścieżki produktowej 

Powstaje wiele nowych pomysłów jak wykorzystać walory osadów ściekowych zamieniając 

je na pełnowartościowe produkty. Ale często pozostaje sprawą dyskusyjną,  

czy wyprodukowaliśmy rzeczywiście pełnowartościowy produkt, czy też ten produkt jest 

przykrywką pozwalającą ominąć ograniczenia w zbyt swobodnym podejściu do tego odpadu.  

Przykładem takim jest produkcja podkładu pod trawę z rolki. Podobnie sprawa się ma  

z wytworzeniem różnego rodzaju gleb i gruntów, które nie są środkami polepszającymi glebę 

w myśl Ustawy o nawozach i nawożeniu, a ich skład jest niejednokrotnie lepszy niż wiele 

gleb i gruntów w miejscach silnie zurbanizowanych. Również wciąż, co jakiś czas, powracają 

pomysły różnych mieszanek osadów z popiołami, lub innymi materiałami o charakterze 

alkalicznym, nie tylko jako nawozy.  Z jednej strony te różne pomysły wydają się być 

ciekawymi rozwiązaniami, a z drugiej budzą wątpliwości z uwagi na niejasne 

uwarunkowania prawne. Czy jeżeli dopuszczamy do obrotu produkt jakim jest trawa z rolki 

na podkładzie z osadów ściekowych, to czy równorzędnym pomysłem jest dodanie osadu  

do gleby podczas zakładania trawnika, np. w parku miejskim, albo przed domem. 

 Podsumowanie 

Chodzi o to, by stosowanie zasady co nie jest zabronione jest dozwolone nie było szukaniem 

luk prawnych wbrew intencji systemu prawnego jaki chcemy tworzyć i wbrew interesowi 



XV Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń  Jastrzębie-Zdrój 2016 

 

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 4 

 

społecznemu. Myślę, że wiele pomysłów, które dzisiaj budzą kontrowersje ma sens, jednak 

chodzi też o to, by ich status prawny był jasny i nie budził obaw czy interes społeczny jest 

zachowany.  

Generalnie możemy założyć, że im mniej starannie przeprowadzony proces, tym tańsza jest 

metoda. Wobec powyższego konkurencję wygrywają ci, co proponują metody mniej staranne. 

Ustalanie podwyższonych standardów dla wykonawców usługi przetwarzania, nie leży  

w interesie Wodociągów.  Jeżeli prawo dopuszcza metody o obniżonych standardach  

lub wręcz ich braku, to takie będą stosowane. 

Poza aspektami prawno-administracyjnymi jedynym istotnym aspektem finansowym jest to, 

że przy planowaniu przyszłych inwestycji należy zawsze pamiętać o wpływie ich realizacji  

na przyszłą taryfę.  Łatwy dostęp do  środków z różnych funduszy pomocowych sprawia,  

że często wydaje się, że wybudowanie kosztownej instalacji odbędzie się niemal za darmo. 

Jednak zawsze trzeba pamiętać, że środki pomocowe nie mają wpływu na taryfę. Ona będzie 

taka, jakbyśmy budowali inwestycję całkowicie z własnych pieniędzy.  

Wyzwania dnie dzisiejszego nie są wyzwaniami technicznymi ani technologicznymi  

ani nawet finansowymi. Dominujące w naszym dniu codziennym i decydujące o większości 

naszych kłopotów z osadami są problemy natury prawnej, administracyjnej i organizacyjnej. 

Jeżeli nie zostaną wyjaśnione, uporządkowane – problem osadów nie zniknie. Mając 

świadomość takiej sytuacji jest obowiązkiem środowiska uczestniczyć - proponować, 

rozmawiać, oczekiwać, a nawet naciskać. Potrzebujemy spójnego, logicznego, klarownego 

systemu, a także kontroli w znaczeniu monitoringu działania tego systemu,  trwałego prawa  

i możliwości jego egzekwowania. Inaczej wciąż będziemy stawali przez problemami, 

pozostawieni sobie samym, a nasze samodzielne próby działania będą oznaczały: 

 Wyrzucone pieniądze (bo wczorajsze rozwiązanie dzisiaj już jest nieaktualne)  

 Wysokie koszty  (poprzez rozwiązania narzucone przez kolejne lobby 

 Mandaty (bo kontroler inaczej zinterpretował niejasny i nieprecyzyjny przepis) 

 Afery i sprawy w sądzie (bo zagmatwane i nieprecyzyjne prawo zachęca do niezbyt 

uczciwych rozwiązań)  

 Kolejne siwe włosy przy próbie odpowiedzi na pytanie – jak docelowo rozwiązań 

problem zagospodarowania osadów na naszej oczyszczalni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


