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         Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. 

 

 

Zestawienie uwag zgłoszonych  do projektu rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych w ramach konsultacji i opiniowania 
 

 

L.p. Przepis 
Zgłaszający 

uwagę 
Treść uwagi Stanowisko MKiŚ 

Uwagi ogólne 

1.  

Uwaga 

ogólna 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Rozporządzenie dotyczące wykorzystania komunalnych osadów ściekowych jest istotnym aktem 

prawnym. Nie ma wątpliwości, że osady ściekowe mogą być doskonałym źródłem wartościowych 

substancji odżywczych, energii czy biomasy, jeżeli oczywiście są odpowiednio kontrolowane 

i przetwarzane. Zostało to wyrażone w dyrektywie osadowej, ale także ostatnio wiele 

dokumentów wskazuje istotność odzysku substancji odżywczych z biomasy. Ma to 

odzwierciedlenie w regulacjach dotyczących nawozów, gospodarki o obiegu zamkniętym czy 

strategii UE „Z pola na widelec”. Osady są istotnym czynnikiem poprawy jakości gleb poprzez 

wprowadzanie do nich związków azotu i fosforu, a także związków węgla zwiększających 

odporność i zasobność gleb. 

Eksperci IGWP stoją na stanowisku, że należy zachować możliwość stosowania komunalnych 

osadów ściekowych w rolnictwie, która jest potrzebna zarówno branży wod-kan jak i rolnictwu 

i innym gałęziom gospodarki (m.in. zarządcom lasów, terenów zielonych, terenów wymagających 

rekultywacji). 

Należy koniecznie podkreślić, że właściwa gospodarka osadowa jest największym wyzwaniem 

dla najmniejszych oczyszczalni ścieków. Nie mogą one pozwolić sobie na jakiekolwiek 

zaawansowane technologie. Dla nich wykorzystanie rolnicze jest najczęściej jedyną możliwą 

ścieżka postępowania. Ale osad z małych miejscowości jest najbezpieczniejszy, gdyż najczęściej 

pochodzi wyłącznie ze ścieków bytowych (brak obiektów przemysłowych). Wykorzystanie 

rolnicze jest najtańszą metodą zawracania substancji odżywczych (w tym fosforu), do środowiska. 

Dużo tańszym niż wytrącanie fosforu, a następnie produkowanie z niego nawozów sztucznych. 

Poniższe uwagi prezentują stanowisko członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zebrane 

podczas wewnętrznych konsultacji. 

Dane wynikające z doświadczeń i praktyki operatorów oczyszczalni ścieków. 

W badaniach ankietowych, uzupełnionych pogłębionymi wywiadami, przeprowadzonych w  

grudniu 2020 r. przez Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, 

zebrano dane dotyczące stabilizacji i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z 91 
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oczyszczalni ścieków o RLM od 930 do 1 000 000 z terenu 12 województw. Łączny RLM 

ankietowanych oczyszczalni wynosił 6 770 295. 

W 41,7 % oczyszczalni wskazano stosowanie rolnicze i przyrodnicze, jako metodę końcowego 

zagospodarowania osadów, w 20,9% oczyszczalni jest to jedyna stosowana ścieżka. 

W żadnej z oczyszczalni ścieków, w których wykazano najwyższą redukcję związków 

organicznych w procesie stabilizacji (>38%), nie utrzymywano zawartości związków 

organicznych <60 % suchej masy przez cały rok. Każda z tych oczyszczalni wyposażona jest 

w efektywny proces fermentacji osadów, w niektórych przypadkach wspomagany dodatkowo 

procesami dezintegracji osadu. 

Średnia roczna zawartość substancji organicznych dla wszystkich analizowanych oczyszczalni 

wynosiła ok. 61%, a maksymalne wartości sięgały 95,2% zawartości związków organicznych w  

osadzie. 

Spośród grupy 38 oczyszczalni, dla których wskazano stosowanie komunalnych osadów 

ściekowych w rolnictwie, jako metodę ich końcowego zagospodarowania (RLM od 1 347 do 360 

000), zaledwie 5 wskazywało, że we wszystkich badaniach uzyskuje zawartość związków 

organicznych <60% suchej masy stosując jednak intensywną higienizację wapnem. W 

pozostałych przypadkach wymagana wartość tego parametru jest osiągana jedynie okresowo, a w 

11 oczyszczalniach w żadnej próbie w roku nie uzyskano zawartości części organicznych <60%, 

pomimo stosowania prawidłowo zaprojektowanych procesów stabilizacji. 

2.  

Uwaga 

ogólna 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Wpływ zmian rozporządzenia na KPOŚK 

Eksperci zwracają uwagę na brak koordynacji planowanych zmian legislacyjnych z KPOŚK 

i aktualizacją aglomeracji. Jedynie inwestycje uwzględnione w KPOŚK mają szansę na 

uzyskanie dofinansowania z funduszy publicznych. Należy uznać, że w dniu otrzymania 

projektu rozporządzenia do konsultacji społecznych ww. dokumenty planistyczne w perspektywie 

wieloletniej 2021-2027 co do zasady zostały ustalone, ale większość gmin nie przewidziała 

inwestycji zmieniających proces stabilizacji osadów ściekowych. A nawet jeśli niektóre zgłosiły 

takie zadania, to ich zakończenie może być planowane nawet na 2027 rok. 

Uwaga została uwzględniona. 

3.  

Uwaga 

ogólna 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

Branża wodociągowo-kanalizacyjna została w ostatnich 2-3 latach dotknięta zmianami 

legislacyjnymi i koniecznością ich implementacji. Uważamy, że proponowana zmiana 

rozporządzenia nie jest słuszna ani z punktu widzenia społecznego (spodziewany znaczny 

wzrost kosztów odbioru i oczyszczania ścieków) ani ekologicznego – nawet osady mniej 

ustabilizowane nie są niebezpieczne dla środowiska, są nadal zhigienizowane i zawierają dużą 

dawkę substancji pokarmowych i humusotwórczych. 

Uwaga została uwzględniona. 

4.  

Uwaga 

ogólna 

Stowarzyszenie 

Forum Galicyjskich 

Wodociągów 

Działając od 2018 roku wspieramy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne małopolski i 

podkarpacia tworząc platformę współpracy i wymiany wiedzy oraz wyrażając opinie regionalnego 

środowiska wodociągów i kanalizacji. 

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy przedmiotowy projekt rozporządzenia. Sytuacja w gospodarce 

odpadami pochodzącymi z działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a w 

szczególności komunalnymi osadami ściekowymi w ostatnich latach uległa w naszym regionie 
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drastycznemu pogorszeniu. Dostępność metod końcowego zagospodarowania osadów jest obecnie 

znacznie ograniczona, a ceny wywozu i zagospodarowania oferowane w postępowaniach 

przetargowych na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosły o kilkaset procent. Przeróbka 

i zagospodarowanie osadów ściekowych nie stanowi pobocznej działalności obok oczyszczania 

ścieków, a staje się obecnie kluczowym zagadnieniem z uwagi na konieczność wdrażania 

kosztownych rozwiązań zarówno w przeróbce na terenie oczyszczani jak i w końcowym 

zagospodarowaniu osadów. Koszty te przekładają się również w znaczący sposób na wysokość 

taryf za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a tym samym na wzrost obciążenia mieszkańców. 

Z danych zebranych z 30 małopolskich oczyszczalni ścieków o wielkości RLM od 930 do 

780 000 wynika, że jednostkowe ceny zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 

mieszczą się w bardzo szerokim zakresie od 150 – 550 zł/Mg przy średniej cenie ok. 350 zł/Mg i 

są zależne od metody zagospodarowania i uwarunkowań lokalnych. Są to obecnie jedne 

z najwyższych cen w kraju i wynikają z ograniczonych możliwości zagospodarowania 

przyrodniczego oraz małej liczby dostępnych instalacji. Dalsze ograniczenia możliwości 

zagospodarowania spowodują pogłębienie i tak już dziś bardzo uciążliwego problemu. 

5.  

Uwaga 

ogólna 

MPWiK S.A. w 

Krakowie 

Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych stanowi obecnie dla przedsiębiorstw 

wodociągowo - kanalizacyjnych zagadnienie o wadze porównywalnej z samymi procesami 

oczyszczania ścieków zarówno pod względem merytorycznego zaangażowania jak i ponoszonych 

nakładów i kosztów. Kluczowa dla przyjmowanych przez przedsiębiorstwa rozwiązań jest 

dostępność różnych metod końcowego zagospodarowania osadów umożliwiająca dobór 

technologii przeróbki pierwotnej oraz zapewniająca funkcjonowanie konkurencyjnego rynku 

odbiorców. W ostatnich latach, z uwagi na przyjęte rozwiązania ustawowe, rynek odbiorców 

odpadów z oczyszczalni ścieków uległ istotnym przeobrażeniom przyczyniając się do ogromnego 

wzrostu cen. 

W przypadku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z krakowskich oczyszczalni 

jednostkowa cena wywozu i przetwarzania w instalacjach wzrosła o ponad 300% na przestrzeni 

zaledwie 4 lat. Przy takim wzroście, dla przedsiębiorstw korzystających wyłącznie z 

zewnętrznych usług w tym zakresie, wzrosty całkowitych niezbędnych przychodów 

odzwierciedlone w wysokości taryfy mogą osiągać poziom ok. 10% wysokości taryfy za 

odprowadzanie ścieków. Jakiekolwiek ograniczanie możliwości zagospodarowania osadów będzie 

niosło za sobą dalsze wzrosty cen, a w konsekwencji konieczność znaczącego wzrostu taryf za 

odprowadzanie ścieków. 

Potrzeba uporządkowania reguł stosowania osadów jest zrozumiała i wielokrotnie była 

podnoszona przez organizacje branżowe wskazujące na konieczność analizy całego problemu na 

różnych poziomach z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych i oceny ryzyka. Tymczasem 

rozwiązania przyjęte w projekcie zmian rozporządzenia wynikają z całkowicie błędnych założeń, 

niepopartych analizami i prowadzić będą do niemal całkowitego zablokowania możliwości 

stosowania komunalnych osadów ściekowych. Brak możliwości stosowania (w rozumieniu art. 

96. Ustawy o Odpadach) komunalnych osadów ściekowych spowoduje załamanie całego rynku 
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końcowego zagospodarowania osadów, a w konsekwencji nieprzewidywalne skutki zarówno dla 

środowiska naturalnego jak i mieszkańców. 

6.  

Uwaga 

ogólna 
Radosław Jasiński 

W ostatnich latach, następuje dynamiczny rozwój budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz 

oczyszczalni ścieków komunalnych, prowadzi to do powstawania dużych ilości komunalnych 

osadów ściekowych. Z którymi nie do końca wiadomo co zrobić. Dla kierujących 

oczyszczalniami oraz decydentów, u których na próżno szukać gospodarności i logicznego 

myślenia. A którzy wymyślają tylko i wyłączenie produkowanie kolejnych to dokumentów 

i śrubowanie norm i wymogów, ponieważ to jest najłatwiejszym sposobem do wykazywania się 

przed przełożonymi i opinią publiczną. Dlatego też jeśli osoba która pochyliła się nad niniejszym 

pismem i wgłębia się w jego treść niech ma świadomości iż zostało napisane przez producenta 

rolnego, który temat osadu jest bliski na tyle iż zna doskonale charakterystyczną woń, 

konsystencje i owoc jaki ten odpad/nawóz jest w stanie wydać. 

Jako producent rolny musze zasilić rośliny uprawne odpowiednią ilością składników 

pokarmowych, które to aplikuję w postaci nawozów naturalnych. Pragnę podkreślić iż Grupa 

Azoty, która jest monopolistą na rynku chemii dla rolnictwa kupuje gigantyczne ilości gazu 

ziemnego który służy do produkcji nawozów azotowych. Rosja która jest krajem niestabilnym 

i już niejednokrotnie próbowała wywierać na kraje sąsiednie presję za pomocą tego jakże 

skutecznego argumentu. Mamy możliwość zakupu gazu ziemnego z USA ale jak ktoś myśli to 

wie że po dumpingowych cenach go sprzedadzą to jest w błędzie. Dlatego też powinno się 

ograniczać zależność w tej materii. 

Mając na uwadze pozostałe nawozy takie jak potasowe czy fosforowe musimy je importować 

z odległych krajów droga morską potem transportem kolejowym do Polic lub Puław. Tam 

zużywamy gigantyczne ilości energii celem uzyskania nawozu, który będzie można wprowadzić 

na polski rynek . Następnie należy go składować w fabryce załadować na transport kolejowy lub 

samochodowy i dostarczyć do Polskiego chłopa. Jeśli ktoś w to powątpiewa to niech sobie obliczy 

ile to może taka  tona fosforytów przejechać km aby z kopalni trafić na pole polskiego rolnika. 

Albo skontaktuje się z działem zaopatrzenie w Grupie Azoty i uzyska taką informacje. 

Gwarantuje aż się zdziwi! 

Ważnym elementem jest to iż w osadzie znajduje się poza pierwiastkami chemicznymi potężna 

ilość materii organicznej która wzbogaciła by glebę w próchnicę, co za tym idzie zatrzymała 

by olbrzymie ilości wody a także zabezpieczyła by rośliny przed suszą. 

Rolnik jak rozsypie nawóz pod roślinę uprawną, uzyska po kilku miesiącach plon nasion np. 

rzepaku lub pszenicy. W której to znajduje się wiele składników takich jak N,P,K. Po spożyciu 

przez konsumenta ,chleba lub bułek oraz majonezu lub sałatki warzywnej obficie polanej olejem 

roślinnym. Wytworzy osad nie przetworzony w jeszcze nie poddanej procesowi 

technologicznemu. W którym znajdują się te pierwiastki które zostały wykopane gdzieś 

w odległej kopalni. Ależ to skomplikowany logistycznie proces zjedzenia takiej bułki ile osób ma 

przy tym pracuje i ile się marnuje się darów Ziemi takich jak tlen który jest niezbędny 

do transportu, paliwa, gazu i innych dóbr środowiska o emisji CO2 nie będę wspominał 
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bo przecież kto to kto ale w Ministerstwie klimatu to wszyscy o tym doskonale wiedza i nie trzeba 

im tego uświadamiać. Szkoda tylko że nic w tym kierunku nie robią… Bynajmniej ja jako rolnik 

nie odczuwam. A wystarczyło by napisać prostą ustawę w której to odpad jakim jest osad 

z oczyszczalni musiał by trafić na pola uprawne. Polski rolnik nie musiał by kupować drogich 

nawozów, bo to co zużył na własnym polu ponownie by tu wykorzystał. Tak jak gnojowicę czy 

obornik który wyprodukowały jego zwierzęta. I który ponownie trafia do obrotu nie marnotrawiąc 

żadnego kg N,P,K. 

Osad z oczyszczalni jest nawozem którego wykorzystanie mogło by być niemal na terenie całego 

Kraju. Bez potrzeby worzenia go z Białegostoku na pole pod Szczecinem czy też z Krakowa 

na Suwalskie pola. Przy każdej oczyszczalni w odległości kilku kilometrów są pola uprawne 

i rolnicy którzy by go z otwartymi rękami przyjęli. Niestety podejście ustawodawców 

i czyszczalni jest takie iż pokusił bym się o porównanie, do porodu elektrycznego który szuka 

najmniejszego oporu. Ponieważ trzeba znaleźć chętnych na nawóz, wozić go. A to może jakiś 

sąsiad napisze albo zadzwoni do WIOŚ i będzie afera. Lepiej go spalić lub kompostować bo 

to jest łatwiejsze nikt głowy nie zawraca i wszyscy są szczęścili. Ciekaw jestem tylko czy ktoś 

z Ministerstwa Klimatu sprawdził ile w takiej oczyszczalni zużywa się energii do odwodnienia 

osadu i spalenia go??? A może lepiej i nie, bo mogło by to doprowadzić do bólu głowy, a więc 

lepiej może i tego nie sprawdzać. Należy także podjąć temat osadów z metalami ciężkimi, który 

jest produkowany przy oczyszczalniach w rejonach przemysłowych i który powinien być 

zutylizowany w najmniej szkodliwy sposób. 

Na koniec chciał bym przekazać to iż nie dziwię się że nasz Kraj pomimo wygranej wojny i 75 lat 

pokoju z czego ostatnie 20 w ustroju kapitalistycznym. Jest tak kierowany iż gremialna część 

naszego społeczeństwa musi wyjeżdżać za chlebem bo Kraj nie jest w stanie wypracować takiego 

potencjału gospodarczego, który prowadził by do dobrobytu. Ale podejście do osadu jest 

przykładem braku myślenia i jak w soczewce skupia problem gospodarności. 

7.  

Uwaga 

ogólna 

Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

Przedmiotowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) w swym zakresie określa: (1) 

szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, 

które można stosować na gruntach oraz (2) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań 

komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być stosowane. 

Zastosowanie KOŚ na cele rolne od ponad dekady utrzymuje się w Polsce na stabilnym poziomie 

nie przekraczającym 120 tys. ton s.m./rok, co jednak stanowi (tylko) ok. 1/3 całkowitej masy 

wytwarzanych KOS. Zastosowanie KOS do rekultywacji gruntów szybko spada i dziś nie 

przekracza 5% masy KOS. Dynamicznie rośnie masa KOS przekształcanych termicznie i dziś jest 

już porównywalna z ilością KOS wykorzystywanych w rolnictwie. Istotny problem nadal 

stanowią osady składowane lub czasowo magazynowane na oczyszczalniach – blisko 20% KOS. 

Można domniemywać, że jest to materiał, dla którego nie udało się znaleźć odbiorcy lub miejsca 

w środowisku. Tak więc przedmiotowe rozporządzenie dotyczy (tylko) 40% masy KOS w Polsce, 

które stanowią odpad o kodzie 19 08 05. Nie jest więc rozporządzeniem w sprawie komunalnych 
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osadów ściekowych, gdyż nie ujmuje tego zagadnienia kompleksowo. 

8.  

Uwaga 

ogólna 

Przedsiębiorstwo 

Inżynierii 

Komunalnej sp. z 

o.o. w Pszczynie 

Realizacja znaczącego obniżenia zawartości związków organicznych w komunalnych osadach 

ściekowych nieodzownie wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi na istniejących 

obiektach (gruntowna modernizacja technologii przeróbki osadów). Są to znaczne 

i nieprzewidziane koszty, na których pokrycie przedsiębiorstwo nie posiada środków. 

Słaby rynek zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych – na dzień dzisiejszy (bez 

wprowadzonych przez państwa poprawek do rozporządzenia) występuje spory problem z 

zagospodarowaniem osadów, gdyż istnieje bardzo mało firm mających stosowne licencje na 

wywóz osadów. Podobnie ograniczona jest też ilość areałów do zagospodarowania (szereg 

obostrzeń) – znaczenie mają również dla wywozu warunki atmosferyczne na terenach, gdzie osad 

ma zostać wywieziony (podmokły i grząski teren wpływa negatywnie na logistykę oraz iniekcję 

osadów). 

Uważamy, że wprowadzenie proponowanych poprawek do projektu oraz natychmiastowe ich 

egzekwowanie w chwili obecnej jest niemożliwe i spowodowałoby obciążenia, z których 

realizacją przedsiębiorstwo nie poradziłoby sobie. W celu wprowadzenia zmian potrzebny jest 

odpowiedni czas na dostosowanie infrastruktury oraz wygospodarowanie środków finansowych 

na realizację zmian. 

Naczelnym problemem pozostaje pozyskanie środków finansowych na inwestycje, które 

pozwoliłoby w najbliższej przyszłości dostosować się do proponowanych przez Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska poprawek. 

W ramach propozycji, przedsiębiorstwo sugeruje wykonywanie badań każdej partii komunalnych 

osadów ściekowych w akredytowanym laboratorium (ze względu na niewielkie wahania ich 

składu) jednak nie częściej niż raz na miesiąc. 

Uwaga została uwzględniona. 

Uwagi szczegółowe 

1.  

Tytuł 

zmienian

ego 

rozporzą

dzenia 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

[uwaga doprecyzowująca, zgłoszona po spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwiązań 

w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby] 
Tytuł aktu:  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych 

osadów ściekowych 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, 

które można stosować 

na gruntach; 

2) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych 

przeznaczonych do stosowania i gruntów, na których te osady mają być stosowane. 

Proponujemy zmianę tytułu rozporządzenia polegającą na dodaniu słowa „stosowania”, która 

Uwaga została uwzględniona. 
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pozwoli na prawidłową realizację delegacji ustawowej i pozwoli na zatrzymanie praktyk 

polegających na rozszerzaniu odnoszeniu wymogów rozporządzenia do innych sposobów 

zagospodarowania osadu. 

Proponujemy również zmianę w § 1.ust 2) polegającą na dodaniu słów „przeznaczonych do 

stosowania” co pozwoli na rozwianie wątpliwości co do zakresu stosowania przepisu. 

2.  

§1 pkt 1 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Art. 96 ustawy o odpadach dopuszcza odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów 

ściekowych na gruntach w pięciu wytypowanych obszarach działalności rolniczo-przyrodniczej. 

Rodzaj takiego odzysku stosowany jest zazwyczaj w małych oczyszczalniach, gdzie w strumieniu 

ścieków dopływających do oczyszczalni nie ma lub w niewielkim stopniu występują ścieki 

przemysłowe. Bardzo racjonalnym argumentem za przyjęciem takiej formy odzysku jest 

niewielkie obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa wod-kan. Stosowanie komunalnych osadów 

ściekowych nie wymaga bowiem rozbudowanej instalacji, a osady wprowadza się z 

wykorzystaniem rolniczego sprzętu bezpośrednio na grunty.  Z drugiej strony rolnictwo uzyskuje 

skuteczną i wartościową metodę poprawy jakości gleby, redukując ilość koniecznych nawozów 

sztucznych na rzecz naturalnego źródła wartości odżywczych. 

Zdaniem ekspertów doprecyzowanie definicji „ustabilizowany” tj. zawierający nie więcej niż 

60% suchej masy wykluczy wiele takich oczyszczalni z możliwości stosowania komunalnych 

osadów ściekowych w rolnictwie. W praktyce zachowanie tej procentowej wielkości 

granicznej doprowadzi do zamknięcia możliwości stosowania dotychczasowych rozwiązań 

przez wiele, szczególnie małych oczyszczalni ścieków. Wywoła to poważne zaburzenia 

łańcucha gospodarki osadowej w Polsce oraz wpłynie na znaczący wzrost kosztów nie 

poprawiając bezpieczeństwa środowiska. 

Ponadto proponowana przez Ministerstwo minimalna wartość substancji organicznych  

w osadach jest nieuzasadniona ekonomicznie i krzywdząca dla oczyszczalni ścieków obecnie 

stosujących procesy stabilizacji osadów (np. w zamkniętej komorze fermentacyjnej w temp. 38 st. 

C z wiekiem osadu ok. 26 dób), i uzyskujących w ten sposób wartość substancji organicznych na 

poziomie granicznym 60% +- 2% w stosunku do oczyszczalni ścieków które takich metod 

przeróbki i stabilizacji osadów w ogóle nie stosują. 

Ponadto proponowana zmiana jest niespójna z opracowaną w listopadzie 2018 r. przez 

Ministerstwo Środowiska „Strategią postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 

2019-2022”. W dokumencie tym za ustabilizowane osady ściekowe uznaje się również te osady, 

w których w wyniku prowadzonej obróbki, zawartość materii organicznej ulega redukcji o co 

najmniej 38%. Ponadto za osad (słabo) ustabilizowany uważa się osad o zawartości materii 

organicznej poniżej 65%. 

Zdaniem ekspertów jeden parametr dotyczący zawartości materii organicznej nie może służyć za 

kryterium do jednoznacznego określenia stabilności osadu. Należy wiec wziąć pod uwagę nie 

tylko zawartość końcową, ale także redukcję w wyniku obróbki osadu. Praktyka pokazuje, że 

charakterystyka oczyszczalni i procesu technologicznego zastosowanego do zagospodarowania 

osadów ściekowych ma duży wpływ na osiągane parametry końcowe osadu, w tym na jego 

Uwaga została uwzględniona. 
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zdolność do zagniwania powodującą uciążliwość odorową. 

W związku z tym proponujemy, aby zapisy rozporządzenia uwzględniały więcej metod wykazania 

stabilizacji osadów. Mogą to być na przykład dwa kryteria: 

- pierwsze, w którym jest mowa o wartości bezwzględnej zawartości substancji organicznych 

w osadzie po procesie stabilizacji na poziomie < 65%, 

- alternatywne, w którym wykazana jest redukcja materii organicznej o co najmniej 38%.  

Ponadto, jeżeli rozpatrujemy stopień redukcji substancji organicznej uzyskany w wyniku procesu 

stabilizacji należałoby obliczenia te wykonywać w oparciu o zawartość substancji organicznej 

w osadach surowych oraz w osadach bezpośrednio po procesie stabilizacji i w oparciu o te 

wartości określać wymagany procentowy stopień redukcji.  

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zaproponowany parametr nie odnosi się do osadu 

bezpośrednio po procesie stabilizacji, ale przeznaczonego do odzysku. Po procesie stabilizacji, 

a przed końcowym zagospodarowaniem występują procesy technologiczne skutkujące istotnymi 

zmianami w składzie osadu związane z: odwadnianiem, stosowaniem polielektrolitów, 

stosowaniem koagulantów, higienizacji znacznymi dawkami wapna. Ocena zawartości części 

organicznych jako kryterium stabilizacji jest w związku z tym nierzetelna. 

Zaproponowane kryterium pomija też fakt redukcji zawartości części mineralnych w procesach 

stabilizacji, w szczególności wysokosprawnej fermentacji mezofilowej i termofilowej, a także 

termohydrolizy. Uzyskiwane stopnie redukcji masy organicznej wynoszą w nich 40-60% 

ipowodują, że w osadzie pozostają w praktyce nierozkładalne celulozy itp. przy jednoczesnym 

uwolnieniu do fazy ciekłej i gazowej znacznego ładunku części mineralnych (związki siarki, 

węglany, fosforany, amoniak, itd.). Pomimo braku jakichkolwiek możliwości dalszego rozkładu, 

takie osady zawierają często powyżej 60% substancji organicznych.  

Przykład. 

Od 4 lat w Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie pracuje instalacja termicznej hydrolizy 

i fermentacji komunalnych osadów ściekowych. Osady o zawartości substancji organicznych na 

granicy 60% lub nieznacznie powyżej tej wartości, nie stanowią zagrożenia w zakresie 

uciążliwości zapachowej i związanej z nią zdolności do zagniwania osadów. Redukcja substancji 

organicznych w tych osadach w stosunku do wartości początkowej jest bowiem osiągana nawet na 

poziomie 70%. Biorąc więc pod uwagę „Strategię postępowania z komunalnymi osadami 

ściekowymi na lata 2019-2022”, za ustabilizowane osady ściekowe uznaje się takie osady, 

w których w wyniku prowadzonej obróbki, zawartość materii organicznej ulega redukcji o co 

najmniej 38%. Kryterium to jest przywoływane jako jedno z dwóch, obok wartości końcowej 

substancji organicznych nieprzekraczających 65 %. A zatem osady w Tarnowie spełniają 

kryterium redukcji materii organicznej, a nawet osiągają aż dwukrotnie wyższy stopień tej 

redukcji, a mimo to – w świetle proponowanego rozporządzenia – nie mogłyby być traktowane 

jako ustabilizowane. 
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3.  

§1 pkt 1 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

[uwaga doprecyzowująca, zgłoszona po spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwiązań 

w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby] 
1) w § 2: 

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zstępuje się średnikiem dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

8) osady zostały poddane obróbce z zastosowaniem co najmniej jednego z wymienionych 

procesów:  

- beztlenowego, przy redukcji zawartości części organicznych >38%, lub prowadzonego w 

temperaturze powyżej 34°C przez co najmniej 12 dni, 

- tlenowego przez co najmniej 25 dni wliczając procesy zachodzące w części tlenowej reaktora 

biologicznego,  

- tlenowego w temperaturze powyżej 40°C przez co najmniej 10 dni,  

- chemicznego z wykorzystaniem wapna w dawce co najmniej 0,25 kg/kg s.m. 

- humifikacji przez leżakowanie osadu co najmniej 90 dni lub suszenie powodujące dezaktywację 

biologiczną przy wilgotności osadu poniżej 30%.  

Zapis stanowi uszczegółowienie Art.96.4. Ustawy o odpadach w zakresie ustawowej delegacji. 

Uwzględniono wymagane parametry stosowane przy projektowaniu poszczególnych procesów 

potwierdzone przez ekspertów w branży i znajdujące odzwierciedlenie w rozwiązaniach 

legislacyjnych innych krajów.  

Opierają się one ponadto na danych literaturowych, które podają parametr >400°C x d (USA, 

Kanada) jako technologiczne kryterium stabilizacji osadów. Każdy z parametrów jest możliwy do 

weryfikacji w trakcie prowadzonej kontroli w oparciu o dane eksploatacyjne, procesowe, czy 

wykazane zużycie materiałów. 

Przewidywane skutki: 

- w niektórych przypadkach wystąpić może konieczność modernizacji procesów 

technologicznych, które wg zapisów art. 96.4. Ustawy o odpadach powinny być wykorzystywane 

w obróbce osadów przed ich stosowaniem; wpłynie to wówczas istotnie na wzrost kosztów 

zagospodarowania osadów innym sposobem lub konieczność poniesienia znaczących nakładów 

inwestycyjnych;  

- w związku z wprowadzeniem wymaganej stabilizacji wapnem w przypadku braku innych 

wymienionych procesów, w małych oczyszczalniach ścieków należy liczyć się ze wzrostem 

kosztów eksploatacji wynikającym ze zużycia wapna i zwiększenia masy osadu. Szacowany 

wzrost kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków ok. 10-30 gr.  

Vacatio legis  

Z uwagi na wpływ regulacji na koszty eksploatacyjne i/lub nakłady inwestycyjne konieczne jest 

umożliwienie uwzględnienia wzrostu kosztów we wnioskach taryfowych składanych do 

regulatora w cyklach trzyletnich. Kolejne taryfy za odprowadzanie ścieków procedowane będą w 

II kwartale roku 2024. Termin wejścia w życie zapisów powinien być określony nie wcześniej niż 

na 1 czerwca 2024. Wobec braku zewnętrznych źródeł finansowania dla tego rodzaju inwestycji, 

Uwaga została uwzględniona. 
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taryfy za odprowadzanie ścieków są jedynym możliwym źródłem finansowania skutków tych 

zmian. 

4.  

§1 pkt 1 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

Proponowany w projekcie rozporządzenia wskaźnik maksymalnej wartości strat przy prażeniu 

(zawartości części organicznych) na poziomie 60 % s.m. jest bardzo niski i w zasadzie 

nierealny do osiągnięcia przy prowadzeniu stabilizacji biologicznej (beztlenowej czy 

tlenowej). 

Nie kwestionujemy zasadności doprecyzowania wymagań dla osadów ustabilizowanych, jednakże 

jednoznacznie wskazujemy, że zastosowanie zawartości s.m.org. w osadzie jako wyłącznego 

kryterium spowoduje nagłe i znaczące ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie stosowania 

osadów na powierzchni ziemi, również tych dobrze ustabilizowanych. 

W aktualnie obowiązujących przepisach nie określono warunków ustabilizowania osadów 

ściekowych tak w odniesieniu do ich składu jak i sposobu prowadzenia procesów stabilizacji. W 

praktyce eksploatacyjnej, zgodnie z danymi literaturowymi przyjmuje się, że w wyniku 

stabilizacji następuje zmniejszenie podatności bioodpadów na rozkład do takiego poziomu, że 

wydzielanie odorów zostaje zminimalizowane, co jest zapisem nieprecyzyjnym. Inne źródła 

(„Gospodarka osadami ściekowymi”, J. Oleszkiewicz) wskazują, że w wyniku procesu 

mineralizacji osadu ulega zmniejszeniu zawartość materii organicznej o przynajmniej 38 %. 

Projektowane przepisy stoją też w sprzeczności z zapisami sporządzonej przez Ministerstwo 

Środowiska w roku 2018 „Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi”, które 

wskazują na zupełnie inne podejście do kryterium stabilizacji osadów. 

Z badań ankietowych obejmujących 91 oczyszczalni ścieków o łącznym RLM blisko 7 mln, 

przeprowadzonych przez SEOGWŚ wśród Członków Stowarzyszenia w grudniu 2020 r. wynika,  

że większość oczyszczalni po stabilizacji biologicznej osiąga straty przy prażeniu osadu 

odwodnionego na poziomie 60-70 % s.m.org., pomimo, że zgodnie z danymi literaturowymi 

proces np. fermentacji prowadzony jest w sposób prawidłowy, a osad nie powoduje 

uciążliwości odorowych. W żadnej z oczyszczalni ścieków, w których wykazano najwyższą 

redukcję związków organicznych w procesie stabilizacji (> 38 %) nie utrzymywano zawartości 

masy organicznej <60 % przez cały rok. Każda z tych oczyszczalni wyposażona jest w efektywny 

proces fermentacji osadów, w niektórych przypadkach wspomagany dodatkowo procesami 

dezintegracji osadu. 

Należy przy tym podkreślić, że: 

- zmienność uzyskiwanych wyników zawartości związków organicznych w osadach najczęściej 
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bezpośrednio spowodowana jest zmiennością składu osadów poddawanych stabilizacji 

wynikającą ze zmienności sezonowej (wyższa zawartość części organicznych w okresie jesienno-

zimowym); 

- poziom uzyskiwanych wyników zawartości s.m.org. w osadach nie zależy jedynie  

od sprawności węzłów stabilizacji, a od składu osadów/odpadów poddawanych temu procesowi. 

Obie zmienne nie są zależne od eksploatatorów oczyszczalni ścieków, gdyż związane są zwykle  

z warunkami atmosferycznymi oraz charakterystyką obsługiwanej zlewni. 

Z uzyskanych danych z ankiet wynika, że szanse na ciągłe spełnienie wymagania osiągnięcia 

zawartości związków organicznych w osadzie kierowanym do odzysku poprzez stosowanie mają 

jedynie te poddane stabilizacji chemicznej czyli wapnowaniu, przy stosowaniu bardzo wysokich 

dawek wapna. Spośród grupy 38 oczyszczalni dla których wskazano stosowanie komunalnych 

osadów ściekowych jako metodę ich końcowego zagospodarowania (RLM od 1.347 do 360.000) 

zaledwie 5 wskazywało, że we wszystkich badaniach uzyskuje <60 % s.m.org. stosując jednak 

intensywną higienizację/stabilizację wapnem. W pozostałych przypadkach parametr jest osiągany 

jedynie okresowo, a w 11 oczyszczalniach w żadnej próbie w roku nie uzyskano zawartości części 

organicznych < 60 % pomimo stosowania prawidłowo zaprojektowanych procesów stabilizacji. 

Efektywność stabilizacji jest związana z redukcją ładunków zanieczyszczeń organicznych 

wprowadzanych do procesu. Jeśli do fermentacji kierujemy osady o wyższej zawartości substancji 

organicznych, pomimo ich wysokiej redukcji, znacznie trudniej uzyskać taki sam wynik, jak w 

przypadku osadów o niskiej zawartości organiki. Zależności te zaprezentowano na poniższym 

wykresie („Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej”, A. Wójtowicz i inni, 2013): 
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Doskonałym przykładem na niewłaściwe przyjęcie kryterium 60 % s.m.org. jako wskaźnika 

stabilizacji osadu jest zastosowanie w układzie technologicznym oczyszczalni termicznej 

hydrolizy, która prowadzona jest w wysokich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu. Pozwala 

ona na intensyfikację procesu fermentacji (jeszcze większa redukcja związków organicznych, 

zwiększenie produkcji biogazu), a w przypadku hydrolizy całego strumienia wytwarzanych 

osadów zapewnia pełną higienizację osadu. Pomimo spełnienia przez osady z tych instalacji 

dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i wskaźników mikrobiologicznych , nie będą one 

mogły być stosowane, gdyż procentowa zawartość związków organicznych w próbkach osadu po 

tej technologii nie będzie znacząco niższa niż w osadzie przed pomimo bardzo wysokiej redukcji 

masy organicznej na poziomie nawet 70%. Związane jest to z tym, że w wyniku prowadzenia 

zaawansowanej fermentacji (poprzedzonej hydrolizą termiczną) redukcji ulega nie tylko materia 

organiczna, ale częściowo również frakcja mineralna poprzez jej uwolnienie do fazy ciekłej i 

odprowadzenie wraz z odciekami z procesu przeróbki osadów. 

Podobne zjawiska mają miejsce w przypadku stosowania stabilizacji termofilnej lub 

wykorzystywania innych procesów wspomagających stabilizację jak m.in. dezintegracja 

ultradźwiękowa czy mechaniczna. 

Powyższe stoi w sprzeczności ze stanowiskiem senackiej Komisji Środowiska z marca 2017 r.  
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dot. stosowania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (kofermentacja odpadów, 

wspomaganie stabilizacji – dezintegracja, termiczna hydroliza). Proponowane przepisy 

spowodują, że pomimo wdrażania w Polsce coraz bardziej zaawansowanych i skutecznych 

technologii stabilizacji (a przy tym bardzo kosztownych) niemal całkowicie ograniczone 

zostanie stosowanie komunalnych osadów ściekowych. 

Warto przy tym zaznaczyć, że zawartość materii organicznej oraz biogenów w polskich glebach 

kształtuje się na średnim i niskim poziomie, co oznacza, że istnieje potencjał do ich wzbogacania. 

Skład mineralny i organiczny osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków jest zbliżony do 

glebowej substancji organicznej zwanej próchnicą. Osady ściekowe wzbogacając gleby w związki 

humusowe, przyczyniają się również do poprawy warunków wodnych w glebie, poprzez jej 

zatrzymywanie. Przywracanie glebie składników zgromadzonych w osadach ściekowych jest 

właściwe nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, lecz także niezbędne do zachowania i 

odtwarzania ekologicznej równowagi. Osady ściekowe mogą w tym przypadku zastąpić 

stosowanie sztucznych nawozów organicznych bądź mineralnych, co w efekcie końcowym 

przyczyni się do podniesienia wskaźnika recyklingu i odzysku materii organicznej.  

Tym samym dążenie do maksymalizacji mineralizacji osadów, przed ich wprowadzeniem do 

gleby nie ma żadnego uzasadnienia ekologicznego ani ekonomicznego, ponieważ eliminuje 

to, co chcemy w glebie wykorzystać. 

Należy również wskazać, że proponowane ograniczenia stosowania dotyczą jedynie komunalnych 

ustabilizowanych osadów ściekowych, nie są zaś wprowadzone dla gnojowicy i obornika, dla 

których nie ma nawet wymogu ich stabilizacji. Generalnie nie widzimy powodów dlaczego osady 

ściekowe powstałe w oczyszczalniach, gdzie nie dopływają toksyczne ścieki przemysłowe, są 

poddawane ostrym restrykcjom, podczas gdy obornik i gnojowica stwarzające zagrożenie 

sanitarne i odorowe nie muszą spełniać takich restrykcji. 

Ze względu na skomplikowany charakter, na zagadnienie stabilizacji osadów należy spojrzeć 

kompleksowo. 

Jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie kryterium – minimalnego stopnia redukcji 

ładunku s.m.org.  (np. min. 38 % - jak podaje US EPA - Agencja Ochrony Środowiska USA, 

której dokument został przywołany w ocenie skutków regulacji, pkt 3). Jednak zdajemy sobie 

sprawę, że wymagałoby to badań osadu nie tylko po stabilizacji, lecz również przed. I tutaj 

pojawiają się kolejne kwestie – opomiarowania ilości i badania różnych strumieni materii 

wprowadzanych do komór (osad wstępny, osad nadmierny, odpady z zewnątrz). Większość 

dużych oczyszczalni prowadzi na bieżąco bilanse masowe i dysponują pełnym spektrum 

parametrów procesu stabilizacji, ale trudno nam sobie wyobrazić, aby bilans (a tym samym ocenę 

czy osad jest ustabilizowany czy też nie) opierać np. na jednostkowych. Specyfika 

osadów/odpadów, ich niejednorodność oraz lokalizacja miejsca pobierania sprawiają, że 

określenie stopnia efektywności fermentacji jest procesem złożonym, długotrwałym, 

wymagającym zaangażowania i doświadczenia eksploatatora. 

Jednym z rozwiązań mogłoby być też zdefiniowanie procesów i ich podstawowych wskaźników, 
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które należy zapewnić, by stabilizacja mogła przebiegać w sposób prawidłowy. Oczyszczalnia 

powinna wykazać, że dysponuje odpowiednimi urządzeniami i technologiami oraz winna 

dokumentować parametry procesu. Takie postępowanie nie gwarantuje 100 % zapewnienia 

skuteczności stabilizacji, ale jest krokiem naprzód w celu lepszej kontroli tego procesu. Mogłoby 

być też stosowane jako alternatywa dla kryterium redukcji suchej masy organicznej, w 

szczególności dla mniejszych oczyszczalni ścieków stosujących stabilizację tlenową. 

Efektem proponowanej zmiany będzie nagłe i znaczne ograniczenie lub nawet wyeliminowanie 

możliwości stosowania osadów ściekowych zarówno w rolnictwie jak i do innych celów. W wielu 

oczyszczalniach sposób ten jest jedyną dostępną metodą zagospodarowania osadów.  

Pojawi się problem braku możliwości przekazywania osadów do odzysku związany z jednej 

strony z ograniczonymi przepustowościami już istniejących instalacji, z drugiej z rosnącymi 

kosztami tych usług (w niektórych regionach kraju zaobserwowano kilkukrotny wzrost cen). Tym 

samym istnieje duże zagrożenie, że oczyszczalnie pozostaną z osadami, z którymi nie będzie co 

zrobić. 

Bezwzględnie wprowadzenie tej regulacji przełoży się na wzrost stawek za odbiór i oczyszczanie 

ścieków i wpłynie na wzrost opłat taryfowych za odprowadzanie ścieków dla indywidualnych 

odbiorców usług. Wg badań ankietowych przeciętna cena zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych w instalacjach jest ponad trzykrotnie wyższa niż koszty zagospodarowania 

przez stosowanie na gruntach. 

Co więcej, przygotowanie i realizacja inwestycji w zaawansowane metody stabilizacji, pomimo 

uzyskiwania dużych redukcji ładunków s.m. i s.m.org. nie spowodują znaczącego obniżenia 

zawartości s.m.org. w osadach przeznaczonych do stosowania na powierzchni ziemi. Regulacja 

nie wpłynie zatem na branżę stymulująco, a przyczyni się do promowania rozwiązań 

nieefektywnych, polegających na słabej separacji części mineralnych (piasku) czy stosowaniu na 

dużą skalę reagentów chemicznych co stoi w sprzeczności z założeniami strategii gospodarki o 

obiegu zamkniętym. 

Proponujemy rezygnację z wprowadzenia tego kryterium jako niereprezentatywnego dla 

potwierdzenia skuteczności urządzeń i technologii stabilizacji osadów ściekowych. 

5.  

§1 pkt 1 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

[uwaga doprecyzowująca, zgłoszona po spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwiązań 

w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby] 
W § 2 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

8) osady zostały poddane obróbce z zastosowaniem co najmniej jednego z wymienionych 

procesów:  

− beztlenowego przy redukcji zawartości części organicznych powyżej 38% lub prowadzonego w 

temperaturze powyżej 34°C przez co najmniej 12 dni, 

− tlenowego przez co najmniej 25 dni wliczając procesy zachodzące w części tlenowej reaktora 

biologicznego, 

− tlenowego w temperaturze powyżej 40 °C przez co najmniej 10 dni,  

Uwaga została uwzględniona. 
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− chemicznego z wykorzystaniem wapna w dawce co najmniej 0,25 kg/kg s.m.,  

− humifikacji przez leżakowanie osadu co najmniej 90 dni lub suszenie powodujące dezaktywację 

biologiczną przy wilgotności osadu poniżej 30 %.  

Zapisy propozycji nr 2 dają narzędzia organom kontrolnym w postaci parametrów, których 

realizacja jest łatwa do zweryfikowania, a które to zapewniają prawidłowe prowadzenie danego 

procesu obróbki osadów przed ich stosowaniem. Dobór parametrów oparto m.in. na danych 

literaturowych, w których wskazano jako kryterium stabilizacji iloczyn czasu trwania procesu i 

temperatury procesu równy co najmniej 400 °C x d.  

Jednocześnie wskazujemy, że wprowadzanie w/w parametrów spowoduje w części obiektów 

konieczność przeprowadzenia modernizacji węzła osadowego (obecne procesy obróbki nie 

spełniają w/w wymagań okresowo lub w przeciągu całego roku) lub zwiększenia dawek wapna w 

odniesieniu do stosowanych obecnie (dla celów higienizacji osadów przyjmuje się dawki na 

poziomie 0,10-0,20 kg/kg s.m. osadu).  

W obu przypadkach wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów – inwestycyjnych, 

eksploatacyjnych lub zlecenia przetwarzania osadów firmom zewnętrznym. Ze względu na 

wieloletnie procesy inwestycyjne, 3-letni proces planowania kosztów i znaczące trudności zmiany 

zatwierdzonych taryf, zasadnym jest wprowadzenie co najmniej 4-letniego vacatio legis dla 

zapisów objętych propozycją nr 2 Stowarzyszenia. 
6.  

§1 pkt 1 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Instytut Ochrony 

Środowiska -PIB 

Znowelizowane rozporządzenie nadal nie definiuje pojęcia „stabilizacji osadu”, ani nie określa 

parametrów osadu „ustabilizowanego”. Wprowadzony zapis: „8) zawartość związków 

organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku jest nie większa 

niż 60% suchej masy” nie został w rozporządzeniu jasno nazwany jako kryterium jakościowe 

osadu ustabilizowanego. 

1. W tej sprawie Ministerstwo dysponuje własnym opracowaniem z roku 2018, pt: „Strategia 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022”, w którym w rozdz. 2.1.3. 

przedstawiono analizę powyższych pojęć. Wnioski z tej analizy nie znalazły odzwierciedlenia w 

nowelizacji przedmiotowego Rozporządzenia. Zapisano tam m. in., że „zgodnie z pojęciami 

stosowanymi w literaturze specjalistycznej stabilizacja to proces, w którym substancje organiczne 

ulegają transformacji w substancje nieorganiczne lub materiał bardzo słabo rozkładalny. Bardziej 

szczegółowo można ten proces określić jako proces prowadzony w wydzielonym urządzeniu i 

zmniejszający zawartość materii organicznej, o co najmniej 38%. Pojęcie stabilizacji może (też) 

zostać sprowadzone do wartości bezwzględnej zawartości masy organicznej w osadach po 

procesie stabilizacji”. W dalszej części analiza wykazuje, że (wg wytycznych niemieckich) osad o 

zawartości 65-60% s.m. organicznej można uznać za słabo ustabilizowany, a osad o zawartości 

60-55% s.m. organicznej można uznać za ustabilizowany. Tak więc przyjęte w nowelizacji 

kryterium (< 60% s.m. organicznej) można by uznać za kryterium osadu ustabilizowanego. 

Należałoby to jednak tak nazwać w rozporządzeniu. 

2. W obecnej dobie (praktycznie) wszystkie oczyszczalnie komunalne to oczyszczalnie 

biologiczne, działające w oparciu o technologię osadu czynnego. Liczbowa większość tych 

Uwaga została uwzględniona. 
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obiektów to tzw. „osad czynny uproszczony”, bez osadników wstępnych, gdzie wytwarzany jest 

jeden rodzaj osadu ściekowego: osad czynny nadmierny (ON). Zależnie od wielu czynników po 

stronie sieci kanalizacyjnej osad ten może zawierać od 70-80% substancji organicznych. Aby 

uzyskać obniżenie udziału „organiki” do wymaganych 60% s.m. efekt stabilizacji takiego osadu 

powinien wynieść 35 – 62% eliminacji substancji organicznych. Przedmiotowe obiekty w części 

osadowej standardowo wyposażone są w wydzielone komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) 

lub stabilizacja osadu przebiega symultanicznie w procesie oczyszczania ścieków, w ramach 

podwyższonego wieku osadu (WO > 30 d). Występuje tu też fermentacja w otwartych komorach 

(OKF, OBF). W nielicznych przypadkach zastosowana została tlenowa stabilizacja autotermiczna 

(ATSO). Brak w tej grupie rozwiązań z fermentacją mezofilną w zamkniętych WKF. Żaden z 

wymienionych procesów (za wyjątkiem ATSO) nie zapewnia zmniejszenia masy organicznej do 

poziomu wymaganego w znowelizowanym rozporządzeniu. Można zaryzykować stwierdzenie, że 

współczesna technika nie dysponuje uzasadnioną ekonomicznie technologią wysokoefektywnej 

stabilizacji osadu nadmiernego, dedykowaną dla omawianej grupy obiektów (za wyjątkiem 

drogiego w eksploatacji ATSO). Dla uzyskania wymaganego udziału „organiki” eksploatator 

będzie zmuszony dodać do osadu 10-30% suchej masy „obcej” substancji mineralnej. Należy 

zatem spodziewać się, że regulacja przyczyni się do wzrostu w skali kraju masy odpadu o kodzie 

19 08 05, z tej grupy obiektów, w dość krótkiej perspektywie czasowej, co wynikać będzie 

z dodawania do osadu mineralnego inertu. Należy się także spodziewać, że trudności 

z uzyskaniem wymaganego udziału 60% „organiki” w osadzie końcowym sprzyjać będą 

wzrostowi masy osadów czasowo przetrzymywanych na oczyszczalniach, co pogorszy statystykę 

gospodarki KOS w kraju. 

3. Celem uniknięcia powyższego skutku regulacji warto byłoby rozważyć warunki odstępstwa od 

zapisu w pkt. 8). Proponowany byłby pkt. 9) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zawartość związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do 

odzysku, wyższą niż 60% suchej masy, pod warunkiem że użytkownik oczyszczalni wykaże efekt 

stabilizacji osadu co najmniej 38%. Efekt stabilizacji powinien być wyrażony modułem stabilizacji 

(Mst), wg formuły: 

Mst = 100 x (1 – (s.m.m.0 x s.m.o.ST / s.m.o.0 x s.m.m.ST))  [%] 

gdzie: 

s.m.m.0 – substancje mineralne w osadzie przed stabilizacją,  % s.m. 

s.m.m.ST – substancje mineralne w osadzie po stabilizacji,  % s.m. 

s.m.o.0 – substancje organiczne w osadzie przed stabilizacją,  % s.m. 

s.m.o.ST – substancje organiczne w osadzie po stabilizacji,  % s.m. 

4. W grupie dużych i także wielu średnich oczyszczalni komunalnych występują osadniki 

wstępne, a co za tym idzie wytwarzany jest osad wstępny (OW), niezależnie od osadu 

nadmiernego (ON) z części biologicznej. Do części osadowej kierowany jest osad zmieszany. 

Udział organiki w takim materiale zależny jest od proporcji ON:OW i zwykle jest w zakresie 70-



17 

 

75%. W procesach stabilizacji preferowana jest fermentacja, coraz częściej w mezofilnych 

komorach zamkniętych z odzyskiem biogazu. W wielu obiektach nadal jest to fermentacja w 

komorach otwartych, a w nielicznych przypadkach stabilizacja tlenowa. W tej grupie obiektów 

sprostanie wymogom nowego rozporządzenia wiązać będzie się z odejściem od fermentacji 

„otwartej” i stabilizacji tlenowej oraz z wdrażaniem nowoczesnych technologii przygotowania 

osadu przed fermentacją. Z tego powodu można spodziewać się, że regulacja przyczyni się do 

spadku w skali kraju masy odpadu o kodzie 19 08 05, z tej grupy obiektów, jednak dopiero 

w dłuższej perspektywie czasowej. 

5. W rozporządzeniu powinno się określić horyzont czasowy dojścia do nowych wymagań jakości 

osadów przewidzianych do wykorzystania na powierzchni gruntów. Okres ten powinien być 

zróżnicowany dla obiektów różnej wielkości. W planach NFOŚiGW na najbliższe lata należałoby 

przewidzieć podwyższone środki na wsparcie przedsięwzięć modernizacyjnych w gospodarce 

osadowej oczyszczalni ścieków komunalnych. Priorytety i preferowane rozwiązania powinien 

wyznaczyć Krajowy Program Gospodarki Komunalnymi Osadami Ściekowymi (KPGKOŚ). 

Dokument strategiczny wzorowany na KPOŚK. Jako jeden z celów strategicznych należałoby 

wyznaczyć uzyskanie zawartości substancji organicznych w KOŚ przewidzianych 

do wykorzystania na powierzchni ziemi poniżej 60% s.m. lub uzyskiwanie przez oczyszczalnie 

stopnia stabilizacji osadu co najmniej 38%, rozumianych jako Mst. Należy pamiętać, że w/w cel 

strategiczny KPGKOŚ nie byłby jedynym celem Programu. Istotne były też wytyczne kierunkowe 

dla termicznego przekształcania i spalania osadów, tworzenia RIPOK z uwzględnieniem KOŚ lub 

preferencje dla modernizacji oczyszczalnianych węzłów osadowych z uwzględnieniem 

kofermentacji. 

7.  

§1 pkt 1 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Kancelaria Radców 

Prawnych Zygmunt 

Jerzmanowski i 

Wspólnicy sp. k. 

ul. Mickiewicza 14, 

60-834 Poznań  

 

Działalność 

lobbingowa 

Postanowienia projektu rozporządzenia, które określają sztywną normę 60% suchej masy 

organicznej rzeczywiście umożliwią łatwą identyfikację podczas kontroli prowadzonych przez 

WIOŚ w zakresie kwalifikacji, czy komunalny osad ściekowy [dalej: „osad”] jest ustabilizowany. 

Proponowana zmiana spowoduje jednak, że wiele oczyszczalni ścieków, gdzie nie będzie 

wystarczającej stabilizacji osadów, zmuszonych zostanie do zmiany kwalifikacji osadu z kodu 19 

08 05 (ustabilizowany komunalny osad ściekowy). Wymusi to również zmianę sposobu 

zagospodarowania tych osadów, np. z metody R10 (obróbka na powierzchni ziemi – rolnicze 

wykorzystanie) na R3 recykling lub odzysk (np. kompostowanie) lub jeszcze inną metodę. 

Działanie takie wiązać się będzie ze zmianą już zawartych umów na odbiór i transport osadów 

ściekowych i koniecznością zawarcia nowych umów na inną metodę, np. zgodnie z R3. 

Konsekwencją takiego działanie będzie to, że z powodu braku gotowych rozwiązań dla innego 

sposobu zagospodarowania niż rolnicze wykorzystanie osadów, drastycznie wzrosną koszty w 

tym zakresie. 

Realizacja procesu inwestycyjnego dla instalacji potrzebnej do stabilizacji osadów ściekowych wg 

parametrów przyjętych w projekcie rozporządzenia to natomiast okres od 2 do 3 lat w zależności 

od wielkości zamierzenia i przyjętego rozwiązania technologicznego (stabilizacja tlenowa lub 

fermentacja). 

Uwaga została uwzględniona. 
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Tego typu zmiana gospodarki osadowej wymagać będzie również zwiększonych nakładów 

finansowych i czasu na ich przeprowadzenie, co zapewne będzie miało odbicie w taryfowej cenie 

za odprowadzanie ścieków (natomiast niejednokrotnie wyrażanym celem Ministerstwa jest, aby 

ceny w tym zakresie nie wzrastały), ponieważ metoda R10 (tj. rolnicze wykorzystanie) jest 

obecnie najczęściej stosowana ze względu na najniższą cenę. 

8.  

§1 pkt 1 

lit. a 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Związek 

Samorządów 

Polskich 

Określenie sztywnej normy 60% suchej masy organicznej, która umożliwi ocenę dokonywaną 

podczas kontroli gospodarowania osadów przez WIOŚ w zakresie kwalifikacji czy osad jest 

ustabilizowany spowoduję, że wiele oczyszczalni ścieków będzie zmuszonych do zmiany 

kwalifikacji osadu z kodu 19 08 05 ustabilizowany komunalny osad ściekowy na kod 19 08 99 

przeznaczony dla innych nie wymienionych odpadów z grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń 

służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej. 

Zmiana ta wymusi również zmianę sposobu zagospodarowania/ unieszkodliwiania tych osadów 

np. z metody R10 (obróbka na powierzchni ziemi – rolnicze wykorzystanie) na R3 recykling lub 

odzysk (np. kompostowanie) lub inną metodę. 

Podsumowując nasze spostrzeżenia uważamy, że dyskusję czy norma powinna wynosić 60% 

s.m.org czy być w przedziale 60 – 65 % s.m.org czy innym może przejściowym 60 – 70% s.m. 

org lub podzielonym na wielkość oczyszczalni oraz ile prób osadów powinno być pobieranych do 

badań jako reprezentatywne dla osadu wytwarzanego w oczyszczalni w ciągu roku pozostawiamy 

środowisku branżowemu i naukowemu z zakresu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska. W 

związku z powyższym wnosimy jak we wstępie pisma o wprowadzenie do rozporządzenia 

okresu przejściowego 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w dzienniku ustaw. 

Małe i średnie oczyszczalnie ścieków nie mają rozbudowanych instalacji stabilizujących osad 

ściekowy poprzez redukcję substancji organicznych z poziomu 85 % - 80 % dla osadu wstępnego 

do poziomu 60% osadu ustabilizowanego. W gminnych oczyszczalniach stabilizacja odbywa się 

najczęściej za pomocą metod konwencjonalnych polegającego na retencji i napowietrzaniu 

uwodnionego nadmiernego osadu czynnego bezpośrednio odprowadzonego ze zbiorników 

biologicznych i nie jest to wydajna metoda. Z naszych doświadczeń eksploatacyjnych najlepszy 

uzyskany efekt stabilizacji dla tej metody wynosi około 65% suchej masy organicznej, a 

większość oczyszczalni klasyfikuję się na poziomie redukcji substancji organicznych do poziomu 

w przedziale 65% - 70%. Zmiana ta powodować będzie potrzebę przemodelowania gospodarki 

osadowej na wielu oczyszczalniach albo poprzez zmiany kwalifikacji osadu, wprowadzenia kodu 

19 08 99 do BDO, wyboru nowego podmiotu z zewnątrz, który będzie przetwarzał ten osad na 

produkt albo go unieszkodliwiał inną metodą niż R10 lub przeprowadzenia inwestycji, które będą 

miały na celu budowę instalacji na oczyszczalni ścieków umożliwiających stabilizacji osadu do 

60% suchej masy organicznej. Obydwa przedsięwzięcia wymagają nakładu środków finansowych 

i czasu na przeprowadzenie ich, co zapewne będzie miało odzwierciedlenie w taryfowej cenie za 

odprowadzanie ścieków, bowiem metoda R10 obecnie jest jedną z tańszych metod 

zagospodarowania osadów. Dodatkowym utrudnieniem będzie znalezienie podmiotu, który ten 

osad nieustabilizowany unieszkodliwi bo obecnie na rynku jest problem z uzyskaniem kilku ofert, 

Uwaga została uwzględniona. 
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a czasami nawet jednej na taką usługę. Co z kolei generuję kolejny problem gdzie te osady 

tymczasowo magazynować przed ich wywiezieniem. Wiele oczyszczalni nie ma miejsc do 

magazynowania tych osadów bo od razu po zbieraniu są wywożone z terenu oczyszczalni do 

miejsc przetwarzania. Oczyszczalnie zatem muszą wyznaczyć miejsca magazynowania 

odpowiednio je przygotować pod względem technicznym i dostosować do wymogów ustawy o 

odpadach. 

Wszystkie merytoryczne branżowe aspekty w dyskusji nad ostatecznym kształtem treści 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie  komunalnych osadów ściekowych 

zostaną zapewne przedstawione przez specjalistów lecz dodatkowo w tej dyskusji Związek 

Samorządów Polskich pragnie zwrócić uwagę na aspekty logistyczne i finansowe tych zmian, 

które wymagają czasu na przygotowanie się do nich oraz stopniowemu wprowadzeniu w życie. 

9.  

§1 pkt 1 

lit. a 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Stowarzyszenie 

Forum Galicyjskich 

Wodociągów 

Zaproponowane rozwiązanie polegające na ustaleniu sztywnego kryterium stabilizacji osadu jako 

zawartość substancji organicznych w osadach przeznaczonych do odzysku  

na poziomie <60% s.m.o. nie znajduje uzasadnienia w wytycznych krajowych, europejskich czy 

amerykańskich, stoi też w sprzeczności z powszechną wiedzą dotyczącą stabilizacji osadów,  

a jego konsekwencją będzie niemal całkowite zablokowanie możliwości stosowania komunalnych 

osadów ściekowych wpływając równocześnie na inne sposoby zagospodarowania osadów 

pogarszając trudną już dziś sytuację.  

Celem procesu stabilizacji jest redukcja masy organicznej zabezpieczająca przed 

niekontrolowanym rozkładem przy dalszym zagospodarowaniu (w tym również zagniwaniem i 

uciążliwością zapachową). Zawartość suchej masy organicznej sama w sobie nie świadczy o 

redukcji części organicznych ani o tendencjach do zagniwania. Stanowi jedynie punktową 

informację nieuwzględniającą rozkładalności masy organicznej zawartej w osadzie. Wśród 

ankietowanych małopolskich oczyszczalni ścieków średnioroczna zawartość części organicznych 

w osadach ustabilizowanych wynosiła 65,5% pomimo stosowania rozwiązań zapewniających. 

Proponowany zapis wykluczałby praktycznie wszystkie oczyszczalnie z możliwości 

zagospodarowania przyrodniczego pomimo zastosowania rozwiązań skutecznie redukujących 

rozkładalność osadów. Nawet oczyszczalnie deklarujące redukcję części organicznych powyżej 

40% deklarują jedynie sezonową możliwość utrzymania suchej masy organicznej <60% s.m.o z 

uwagi na sezonową zmienność jakości osadu surowego. 

Należy zatem zrezygnować z zaproponowanego rozwiązania jako nieopisującego rzeczywistej 

skuteczności stabilizacji. Mając na uwadze potrzebę uregulowania warunków stabilizacji 

należałoby oprzeć się na wymogu redukcji zawartości części organicznych w procesie stabilizacji, 

a w obiektach, gdzie niemożliwe jest wykonanie takich badań użycia kryterium technologicznego 

opartego na minimalnym wieku osadu czy minimalnej objętości komór stabilizacji czy reaktorów 

np. w odniesieniu do RLM oczyszczalni. Z uwagi na zmienność sezonową wskazane jest aby takie 

analizy wykonywane były kilka razy w roku. 

Uwaga została uwzględniona. 

10.  §1 pkt 1 

lit. a 

MPWiK S.A. w 

Krakowie 

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie polegające na ustaleniu kryterium stanowiącego o 

ustabilizowaniu osadów określonego jako zawartość związków organicznych w komunalnych 

Uwaga została uwzględniona. 
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zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku nie większa niż 60% suchej masy nie znajduje 

żadnego uzasadnienia zarówno formalnego, jak i merytorycznego. 

Wyznaczanie normy substancji organicznych <60% s.m. zawartej w osadach ściekowych jest 

sprzeczne ze „Strategią postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi  

na lata 2019-2022” opracowaną przez Ministerstwo Środowiska. W strategii przytoczone zostały 

normy niemieckie, w których osady o zawartości substancji organicznej powyżej 65% s.m. uznaje 

się za nieustabilizowane, jednakże stosując równocześnie kryterium stabilności osadu oparte na  

38% redukcji masy organicznej w procesie stabilizacji. 

Przy zróżnicowanych warunkach powstawania osadów ściekowych, zależnych m.in od: rodzaju 

kanalizacji, wpływu wód opadowych, sposobu prowadzenia mechanicznego oczyszczania 

ścieków występuje duże zróżnicowanie jakości substratu (osadu surowego)  

do procesu stabilizacji. Przy 80% zawartości części organicznych w osadzie surowym, 38% 

redukcja masy organicznej (wskazywana zarówno w literaturze jak i w normach US EPA czy 

niemieckich) powoduje, że w osadzie ustabilizowanym występuje 72% części organicznych. 

Podważa to całkowicie stosowanie proponowanego kryterium. 

Zaproponowany parametr nie odnosi się do osadu bezpośrednio po procesie stabilizacji, a w 

osadzie przeznaczonym do odzysku. Po procesie stabilizacji, a przed końcowym 

zagospodarowaniem występują procesy technologiczne skutkujące istotnymi zmianami  

w składzie osadu związane z: odwadnianiem osadów, stosowaniem polielektrolitów, stosowaniem 

koagulantów, higienizacji znacznymi dawkami wapna. Ocena zawartości części organicznych 

jako kryterium stabilizacji jest w związku z tym co do zasady nierzetelna. 

Zaproponowane kryterium pomija też fakt redukcji zawartości części mineralnych  

w procesach stabilizacji, w szczególności wysokosprawnej fermentacji mezofilowej  

i termofilowej, a także termohydrolizy czy innych procesów dezintegracji osadu. Uzyskiwane 

stopnie redukcji masy organicznej wynoszą 40-60% i powodują,  

że w osadzie pozostają w praktyce nierozkładalne związki organiczne (np. celuloza) przy 

jednoczesnym uwolnieniu do fazy ciekłej i gazowej znacznego ładunku części mineralnych 

(związki siarki, węglany, fosforany, amoniak, itd.). Pomimo braku jakichkolwiek możliwości 

dalszego rozkładu, takie osady zawierają często powyżej 60% substancji organicznych. 

Przy dobrze pracującej konwencjonalnej fermentacji mezofilowej osadów pozwalającej na 

redukcję części organicznych na poziomie 40-50%, w praktyce uzyskanie zawartości substancji 

mineralnych w osadzie ustabilizowanym <60% sm możliwe jest jedynie okresowo. 

Warunek redukcji suchej masy organicznej do poziomu poniżej 60% może naruszać również 

kwalifikację osadów zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi 

zmianami. Zapis z projektu rozporządzenia sugeruje, iż  osady komunalne o zawartości suchej 

masy organicznej powyżej 60% należy traktować jako osady nieustabilizowane, co stworzy 

problemy w całym systemie gospodarowania osadami ściekowymi. Z uwagi na brak definicji 

„ustabilizowania” w innych przepisach otwiera to ścieżkę do interpretacji podważającej większość 

decyzji administracyjnych wydanych w odniesieniu do gospodarowania odpadami 19 08 05. 



21 

 

Ponadto użycie słowa „odzysk” w zapisie „zawartość związków organicznych  

w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku jest nie większa niż 60% suchej 

masy” wykracza poza zakres obowiązywania rozporządzenia i delegacji ustawowej  

w tym zakresie stwarzając jednocześnie dodatkowe pole do interpretacji dla jednostek 

kontrolujących. 

Zrozumiała jest potrzeba uporządkowania zasad gospodarowania osadami, jednakże  

w zakresie oceny ustabilizowania osadu należałoby zastosować kryterium redukcji zawartości 

części organicznych w samym procesie stabilizacji  (w szczególności do dużych oczyszczalni 

ścieków) oraz stosowane jako alternatywa kryterium technologiczne dotyczące czasu fermentacji 

czy wieku osadu (w szczególności w odniesieniu do mniejszych instalacji). 

11.  

§1 pkt 1 

lit. a 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Krajowa Rada Izb 

Rolniczych 

Możliwość stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest uzależniona 

od spełnienia przez tego rodzaju odpady określonych parametrów fizykochemicznych. Z analizy 

przepisów oraz problemów z ich stosowaniem, zgłaszanych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska wynika, że istnieje możliwość doprecyzowania przepisów w celu zwiększenia 

kontroli nad warunkami stosowania komunalnych osadów ściekowych, dlatego zaproponowane 

zmiany wydaje się, że mogą zapewnić ochronę płodów rolnych oraz zmniejszyć zanieczyszczenie 

środowiska. 

W sprawie §1 pkt 1 lit. a zawierającego zmianę w §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych polegającą na dodaniu pkt 8 dotyczącego określenia poziomu 

zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do 

odzysku, proponujemy rozważenie jego wprowadzenia. Ograniczenie stosowania w rolnictwie 

osadów, które mają w suchej masie więcej niż 60% związków organicznych, może spowodować, 

że nie będzie ich można przekazać rolnikom. 

Uwaga została uwzględniona. 



22 

 

12.  

§1 pkt 1 

lit. a 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

pkt 8) 

Aquanet S.A. 

Proponowana zmiana rozporządzenia budzi nasze zastrzeżenia w stosunku do 

następujących proponowanych nowych regulacji: 

1) zmiana zaproponowana w w § 2: 

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8)  zawartość związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych 

do odzysku jest nie większa niż 60% suchej masy.”, 

Ad. 1) 

a) Uwagi do wskazanego kryterium świadczącym o stabilizacji osadów ściekowych 

Aquanet S.A. uważa, że wskazanie w projekcie rozporządzenia wyłącznie jednego kryterium 

określającego, że komunalne osady ściekowe zostały ustabilizowane jest nieprawidłowe. 

Brak rozróżnienia kryteriów w stosunku do np.: 

- wielkości oczyszczalni,  

- zastosowanych metod stabilizacji, 

- zastosowanych  procesów powodujących zmniejszenie zagniwania osadów,  

- określonego obciążenia osadu,  

-  wieku osadu.  

Brak zastosowania jednego lub kilku z powyższych warunków spowoduje, że wiele oczyszczalni 

ścieków w Polsce nie spełni nowych wymagań rozporządzenia Dodatkowo określenie wielkości 

zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych na poziomie poniżej 60 

% suchej masy jest bardzo rygorystyczne. W większości krajów Europy kryterium stabilizacji 

osadów określane jest na  poziomie poniżej 65% suchej masy organicznej lub redukcji suchej 

masy organicznej w wydzielonym procesie o co najmniej 38%.  

Niespełnienie warunku zawartości związków organicznych poniżej 60% (sugeruje się poniżej 

65%) nie może być jedynym kryterium określającym czy osady ściekowe zostały ustabilizowane. 

W skład osadów ściekowych wchodzą także związki trudno rozkładalne, takie jak celuloza lub 

włókniny, których w podstawowych procesach przetwarzania osadów nie da się usunąć, a 

uwzględniane są w ogólnej zawartości związków organicznych.  

Z uwagi na specyfikę danej zlewni, każda oczyszczalnia funkcjonuje w różnych warunkach, a 

technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych dostosowuje się indywidualnie 

pod konkretny obiekt. 

Naszym zdaniem kryteria stabilizacji osadów powinny być tak ustalone aby zapewnić racjonalne 

(technicznie i ekonomicznie uzasadnione) zagospodarowanie osadów o parametrach sanitarnych 

zapewniających bezpieczeństwo ludzi, tzn. wskazujące, że osad jest stabilny biochemicznie i 

mikrobiologicznie. Najbardziej rozpowszechnione kryteria stabilizacji osadów w Polsce zawarte 

są w niemieckich wytycznych do projektowania ATV-DVWK-M_368 i ATV DVWK A 131P. 

Proponowane przez Aquanet S.A. kryteria jakie mogłyby być określone dla oczyszczalni są 

następujące:  

1. Kryteria podstawowe: 

- wiek osadu: co najmniej 25 dni 

Uwaga została uwzględniona. 



23 

 

lub 

- redukcja suchej masy organicznej w wydzielonym procesie o co najmniej 38%. Parametr ten 

zasadny jest dla oczyszczalni z wydzieloną fermentacją metanową, 

lub 

- procentowa zawartość suchej masy organicznej w osadzie nie większa niż 65%, 

2. W przypadku nie spełnienia kryterium podstawowego: 

- obciążenie osadu: nie większe niż 0,05 g BZT5/gSM d, 

lub 

- obecność procesu mającego na celu zmniejszenie zdolności do zagniwania osadu. 

Przegląd wytycznych i metod stabilizacji osadów stosowanych w Polsce i innych krajach 

zawierają m.in. poniższe publikacje: 

- Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania z 

komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

https://sdr.gdos.gov.pl/Documents/GW%C5%9A/Ekspertyzy/Ekspertyza,%20kt%C3%B3ra%20b

%C4%99dzie%20stanowi%C4%87%20materia%C5%82%20bazowy%20do%20opracow.pdf 

- Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022 

https://www.gov.pl/attachment/2846e2b3-68c7-46eb-b36e-7643e81efd9a 

- Dobre praktyki związane z gospodarką osadami ściekowymi (PURE 2012)  

http://zwik.szczecin.pl/uploads/dokumenty/PURE_dobre_praktyki_zwi%C4%85zane_z_gospodar

k%C4%85_osadow%C4%85.pdf 

- Opracowania wykonane z inicjatywy WFOŚiGW w Gdańsku przy współpracy z Gdańską 

Fundacją Wody i wygłoszone na seminarium „Osad to surowiec nie odpad” 

http://arch.wfos.gdansk.pl/wfosigw.gda.pl/news%2C1534%2COsad_to_surowiec_nie_odpad.html 

- GOSPODARKA KOMUNALNYMI OSADAMI ŚCIEKOWYMI W WOJEWÓDZTWIE 

POMORSKIM suplement do raportu wojewódzkiego 

http://arch.wfos.gdansk.pl/wfosigw.gda.pl/biura/wfos/aktualnosci_download/1534/Gospodarka%2

0komunalnymi%20osadami%20sciekowymi%20w%20wojewodztwie%20pomorskim.pdf 

- GOSPODARKA OSADOWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

http://arch.wfos.gdansk.pl/wfosigw.gda.pl/biura/wfos/aktualnosci_download/1534/Gospodarka%2

0osadowa%20w%20wojewodztwie%20pomorskim.pdf 

b) Ryzyka wskazania proponowanego kryterium określającego, że komunalny osad 

ściekowy jest ustabilizowany, który organy kontrolne ujednolicą dla wszystkich metod 

zagospodarowania osadów (nie tylko doglebowego) będą następujące: 

- Zmianie będą musiały ulec Pozwolenia na przetwarzanie odpadów wymagane art. 41 ust 1 

ustawy o odpadach, w tym z uwzględnieniem warunków ich magazynowania o ile kod     19 08 99 

nie został tam wskazany.  Podmioty zagospodarowujące komunalne osady ściekowe będą musiały 

posiadać kod 19 08 99 na liście odpadów dopuszczonych do zagospodarowania a wytwórca 

osadów nie będzie mógł zlecić tego zagospodarowania podmiotom, który nie posiada zezwolenia 
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na przetwarzanie odpadów o tym kodzie (wymóg określony w art. 27 ust 2, zagrożony sankcją w 

art. 175 ustawy o odpadach - Dz.U.2020.797 t.j.z późn. zm.). Aquanet S.A. posiada Stację 

Termicznego Suszenia Osadów, w której ma możliwość wysuszenia osadów również z innych 

mniejszych oczyszczalni. 

- W przypadku nie spełnienia kryterium suchej masy organicznej konieczna będzie zmiana kodu 

odpadu z 19 08 05 na 19 08 99 i konieczność posługiwania się innym kodem dla wytwarzanych 

osadów ściekowych: na Kartach Przekazania Odpadów i Kartach Ewidencji Odpadów, jak 

również w bazie BDO i postępowaniach przetargowych na ich zagospodarowanie. 

- Z uwagi na możliwość okresowego niespełniania kryterium oczyszczalnie ścieków 

wytwarzające ponad 5000 Mg rocznie osadów innych niż niebezpieczne będą musiały 

zaktualizować posiadane pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymagane art. 180a prawa 

ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z późn zm.). Brak pozwolenia na wytwarzanie odpadu 

może skutkować sankcją karną określoną w art. 351 POŚ jak dla eksploatacji instalacji bez 

pozwolenia. 

- W zezwoleniach na wytwarzanie odpadów określone są warunki ich magazynowania ze 

wskazaniem ich kodów. W przypadku braku kodu 19 08 99 magazynowanie odpadów będzie 

traktowane jak składowanie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, zagrożone sankcją 

finansową - opłatą podwyższoną wynikającą z prawa ochrony środowiska - art. 293 ust.3. 

- Proponowane zmiany wpłyną na wzrost kosztów zagospodarowania osadów przekładający na 

konieczność zmiany taryf za odprowadzanie ścieków. Z doświadczeń Aquanet S.A. wynika, że 

wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat zmiany przepisów w gospodarowaniu odpadami  

wpłynęły na znaczący wzrost cen zagospodarowania osadów ściekowych. 

- Na rynku jest niewiele  firm, które mają możliwości zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 

99, co będzie związane z ryzykiem zapewnienia ciągłości odbioru osadów. 

- W przypadku wdrożenia projektu i braku vacatio legis nie wskazano w jaki sposób mamy 

zrealizować wykraczające poza termin wejścia w życie rozporządzenia zawarte umowy na 

zagospodarowania osadów (często umów realizowanych w ramach postępowań w przetargach 

publicznych). 

13.  §1 pkt 1 

lit. a 

zmieniaj

ący §2 

ust. 1 

(dodanie 

po pkt 7 

Ziemia Polska Sp. z 

o.o. 

W związku z planowanym do wejścia w życia projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 

poz. 257) jako firma Ziemia Polska Sp. z o.o. pragniemy zwrócić uwagę na problematyczność 

regulacji związanych z wprowadzaniem definicji ustabilizowanych osadów ściekowych, według 

której są to osady o zawartości substancji organicznej nie wyższej niż 60%. 

Obecnie jako firma produkująca środki poprawiające właściwości gleby na bazie 

ustabilizowanych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) wykorzystujemy w procesie również 

Uwaga została uwzględniona. 
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pkt 8) osady o zawartości substancji organicznej większej niż wspomniane wcześniej 60%. Z naszej 

analizy wynika, że około 50% oczyszczalni ścieków, z których aktualnie przyjmujemy 

ustabilizowane osady ściekowe do produkcji środków nawozowych przekraczają zawartość 

substancji organicznej 60%. Uzyskane przez firmę zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych dotyczą w wielu przypadkach wykorzystania 

jedynie kodu 19 08 05. Wejście w życie powyższych zapisów projektu spowoduje, że w krótkim 

okresie czasu firma straci znaczną część klientów – (oczyszczalnie, z którymi firma ma kontrakt 

na odbiór osadów ściekowych). Obecnie spółka ma wpisane w opinii Instytutu Ochrony 

Środowiska do produkcji środków poprawiających właściwości gleby oczyszczalnie, które w 

wyniku wejścia projektu rozporządzenia nagle przestaną produkować ustabilizowane osady 

ściekowe, które w konsekwencji zostaną zaklasyfikowane jako inny kod odpadu (np. 19 08 99). 

Finalnie uniemożliwi to prawidłowe funkcjonowanie firmy i przyczyni się do znacznych strat 

finansowych. Tym bardziej jest to problematyczne, gdyż dysponujemy już od wielu lat 

technologią która przystosowana jest do przyjmowania osadów o wysokiej zawartości materii 

organicznej (>60%) i ich przetwarzania w procesie odzysku R3. 

Będę wdzięczna za rozważanie naszego stanowiska w tej sprawie. 
     

1.  

§ 1 pkt 1 

lit. b 

zmieniaj

ący §2 

ust. 5 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

Wprowadzenie zmiany spowoduje problem z dostępnością usług laboratoryjnych na rynku – 

wg informacji zawartych w ocenie skutków regulacji, na podstawie KPOŚK, 1767 oczyszczalni 

stosuje na powierzchni ziemi komunalne osady ściekowe. Jednocześnie w tym samym 

dokumencie, na podstawie informacji PCA, wskazano jedynie 21 podmiotów - laboratoriów 

akredytowanych posiadających akredytację na badania komunalnych osadów ściekowych. 

Rozeznanie członków SEOGWŚ wskazuje, że te laboratoria nie będą zdolne do istotnego 

zwiększenia ilości analiz w przedmiotowym zakresie. 

Aby móc skutecznie realizować proponowany zapis potrzebny jest czas na rozszerzenie 

zakresu akredytacji do wymogów rozporządzenia – w zależności od przygotowania 

laboratorium od 1 do 3 lat. Mowa tu nie tylko o opracowaniu i wdrożeniu procedur badawczych, 

ale również doposażeniu laboratorium czy zatrudnieniu nowych, wykwalifikowanych 

pracowników. Ilość podmiotów akredytowanych powinna być na tyle duża, aby zapewnić dostęp 

do usług wszystkim oczyszczalniom w zakresie ich potrzeb (częstotliwość badań), i to nie tylko w 

skali całego kraju, ale także poszczególnych regionów (konieczność przyjazdu pracowników 

laboratorium w celu pobrania próbek). Wątpliwość budzi, jak często te badania poszczególne 

oczyszczalnie powinny wykonywać – interpretacja niezdefiniowanej „partii osadu”, o czym mowa 

poniżej w odniesieniu do propozycji zapisu § 1 pkt 3) projektu rozporządzenia. 

Co więcej, wiele z laboratoriów, których przedmiotem badań są komunalne osady ściekowe 

funkcjonuje w ramach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Po uzyskaniu akredytacji  

na przedmiotowy zakres możliwości świadczenia usług komercyjnych i tak będą ograniczone, 

gdyż podstawowym celem tych podmiotów jest wykonywanie zleceń wewnętrznych. Firmy te 

dysponują ograniczoną liczbą pracowników - w szczególności odnosi się to do próbkobiorców, 
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którzy realizując zlecenia zewnętrzne, znaczny czas musieliby poświęcić na dojazdy do klienta. 

Ponadto sprzęt analityczny, który posiadają przedsiębiorstwa, wykorzystywany jest do różnych 

badań, nie tylko osadów ściekowych w kontekście spełnienia wymogów przedmiotowego 

rozporządzenia. 

Wprowadzenie proponowanego zapisu oznacza dla eksploatatorów oczyszczalni dodatkowe 

ograniczenie w możliwości stosowania osadów. Nawet w przypadku spełnienia bardzo 

rygorystycznych wymogów co do zawartości związków organicznych w osadzie, laboratoria 

przedsiębiorstw wod-kan nie będą dysponować akredytacją na zakres badań obszaru 

regulowanego prawnie, a zlecanie tych usług na zewnątrz, ze względu na małą podaż a duży 

popyt, skutkować będzie wzrostem kosztów lub drastycznym ograniczeniem dostępu do 

usług laboratoryjnych. 

Proponujemy pozostawienie obecnego zapisu rozporządzenia ze względu na fakt, że 

zaproponowane rozwiązanie jest nierealne do spełnienia w obecnych warunkach, nawet w 

przypadku zaangażowania znacznych sił i środków. 
     

14.  

§1 pkt 2 

zmieniaj

ący §4 

ust. 3 i 4 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Czas przetrzymywania osadu 

Zapis z §4 punkt 4 rozporządzenia „Czynności (rozprowadzenia na powierzchni gruntu 

i wymieszanie z glebą) wykonuje się nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu 

osadów na teren, na którym mają być stosowane”, praktycznie uniemożliwi rolnikom stosowanie 

osadu do ulepszenia i nawożenia gleb. 

Przykład 

Przedsiębiorstwo wod-kan w Grudziądzu niejednokrotnie dostarczało nawet 1500 ton osadu na 

jedno pole, przy produkcji średnio 23,5 tony/dobę. Chcąc zastosować osad w maksymalnej dawce 

jednorazowej (9 t s.m./3 lata/ha) na polu o powierzchni 1 ha trzeba zgromadzić około 50 ton 

odwodnionego (18% s.m.) osadu.  Na dziesięciu ha będzie to 500 ton. Dla pola o powierzchni 1 

ha z trudem można sobie wyobrazić zorganizowanie transportu i następnego dnia rozprowadzenie 

osadu na powierzchni gruntu oraz wymieszanie z glebą, dla 10ha jest to już niemożliwe. W 

dodatku znaczącym utrudnieniem będzie konieczność składowania wielotonowych pryzm osadu 

na terenie oczyszczalni ścieków. 

Przy okazji poruszania problemu składowania osadu, Izba zwraca uwagę na Rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 

magazynowania odpadów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., przy 

czym okres na jego pełne wdrożenie został rozłożony w czasie, w zależności od rodzaju 

magazynowanych odpadów. 

Z punktu widzenia gospodarki osadowej istotne mogą być przepisy nakładające obowiązek 

ograniczania ewentualnych uciążliwości zapachowych w związku z magazynowaniem odpadów. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Wprowadzenie kos do gruntu po 

przetransportowaniu ich na nieruchomość 

gruntową, na której mają być one 

stosowane, nie później niż następnego dnia 

po ich przetransportowaniu, jest 

wymagane już obecnie obowiązującym 

rozporządzaniem MŚ w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych. 

Zmiana przedmiotowego przepisu polega 

jedynie na doprecyzowaniu, że osady 

stosowane na powierzchni ziemi miesza 

się z glebą. Wynika to z faktu, że 

obowiązujące brzmienie tego przepisu 

wprowadza dowolność interpretacyjną. 

Dlatego też za zasadne uznano 

doprecyzowanie, jakie czynności wiążą się 

z wprowadzaniem do gruntu. 

     

15.  §1 pkt 3 

zmieniaj

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Definicja partii 

Eksperci pozytywnie oceniają odejście od wyznaczania częstotliwości badań osadu w zależności 

Uwaga została uwzględniona. 
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ący §5 

ust. 2 

od wielkości oczyszczalni wyrażonej w RLM. Rozporządzenie zmieniające wprowadza 

powiązanie badań metodami referencyjnymi z partią osadu oraz czasem przekazania osadu 

do stosowania co jest korzystne i umożliwia lepszą kontrolę jakości osadu przekazywanego 

do zastosowania. Rozporządzenie wprowadza jednak wiele niejasności, które muszą być 

wyjaśnione, w przeciwnym przypadku spowodują powstanie sporów interpretacyjnych 

i zwiększenie kosztów. 

Rozporządzenie wprowadza definicję partii osadu poprzez zapis w § 5 ust. 2 

„Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się 

bezpośrednio przed przekazaniem ich do stosowania, dla każdej partii komunalnych osadów 

ściekowych, rozumianej jako masa odpadów jednorazowo usunięta z instalacji po zakończonym 

procesie technologicznym.”; 

Z tej definicji może wynikać, że partia kończy się dopiero w momencie zakończenia procesu 

technologicznego, czyli wyłączenia instalacji. Wówczas partia może obejmować miesiące lub 

lata. 

Z kolei, jeśli uznamy, że partia kończy się na wypełnieniu każdego kontenera powoduje to, że 

badania będą musiały być wykonywane kilka razy dziennie. Jest to organizacyjnie, technicznie 

i logistycznie niewykonalne z następujących powodów: 

• Czas oczekiwania na wyniki generowałby konieczność magazynowania osadów na terenie 

oczyszczalni, co mogłoby sparaliżować proces wytwarzania i odbioru osadów. Na przykład 

czas oczekiwania na wyniki – na przykładzie pozycji 10 w tabeli załącznika nr 4 do 

proponowanego rozporządzenia (dla liczby żywych jaj pasożytów) wynosi minimum 14 dni. 

• Obecnie na terenie Polski tylko około 20 laboratoriów posiada akredytację w zakresie badania 

komunalnych osadów ściekowych. Niemożliwe jest to, żeby przejęły one badania dla każdej 

partii osadów. Dodatkowo obowiązek posiadania akredytacji dotyczy nie tylko 

wykonywanych badań, ale również procesu pobierania próbek. Tym bardziej jest 

niewykonalne, aby ww. laboratoria obsłużyły wszystkich wytwórców osadów również w tym 

zakresie. 

• Obowiązek badania każdej partii spowoduje wielokrotny wzrost kosztów badań 

laboratoryjnych. Ten istotny fakt został pominięty w ocenie skutków regulacji.  

Należy więc stwierdzić, że konieczne jest odpowiednie i jednoznaczne zdefiniowanie „partii” 

osadów. 

Zaproponowana definicja może doprowadzić do sporów interpretacyjnych. Ponadto taki niejasny 

zapis może spowodować konieczność przynajmniej modernizacji istniejących instalacji, 

a w większości przypadków rezygnacji ze stosowania odzysku R10. Nie poprawi to jednak w 

żaden sposób bezpieczeństwa środowiska i ludzi. 

Ponadto użyte w kwestionowanym pkt 3) §1. projektu rozporządzenia sformułowanie 

„bezpośrednio przed przekazaniem” wytycza procedurę przekazania osadów pozbawioną działań 
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w czasie, między badaniem komunalnych osadów ściekowych a ich przekazaniem. Według 

słownika Języka Polskiego PWN słowo „bezpośrednio” w odniesieniu do czasu znaczy „w chwili 

poprzedzającej coś”. Zgodnie z art.96 ust.7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. z 2020 r. poz.797 i 875) wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest zobowiązany 

opracować informację o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych 

gruntach oraz powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze 

przekazania osadów, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem. Ponadto należy mieć na uwadze 

potrzebę przesunięcia terminu stosowania osadów z przyczyn takich jak warunki atmosferyczne 

lub z powodów logistycznych związanych z transportem i rozprowadzeniem komunalnych 

osadów ściekowych na powierzchni gruntu oraz wymieszaniem z glebą. W związku z 

powyższym przeprowadzenie badań metodami referencyjnymi komunalnych osadów 

ściekowych bezpośrednio przed przekazaniem ich do stosowania jest sprzeczne z zapisami 

ustawy o odpadach ze względu na wskazane czynności, które należy dokonać przed 

przekazaniem osadów oraz stanowi wyznaczenie działania, które z dużym 

prawdopodobieństwem będzie nie do spełnienia.  
Badania laboratoryjne 

Kontrola laboratoryjna osadów jest istotnym kosztem, zwiększenie częstości badań spowoduje 

problemy opisane powyżej. 

Przykład 

Oczyszczalnia ścieków w Katowicach prowadzi odwadnianie osadów na jednej lub dwóch 

zmianach w dni robocze, a czasami również w dni świąteczne. Na trzeciej zmianie jest przerwa 

technologiczna na mycie i przegląd instalacji. W myśl proponowanego zapisu osad odwodniony 

w ciągu 1 doby jest masą odpadów jednorazowo usuniętą z instalacji po zakończonym procesie 

technologicznym. Należałoby wykonać 250 do 365 analiz osadów w roku; dotychczas wykonuje 

się do 6 analiz rocznie. 
16.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

[uwaga doprecyzowująca, zgłoszona po spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwiązań 

w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby] 
§5. ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2.Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do 

stosowania przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, 

wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2. ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020. poz.310, z późn. zm.), nie rzadziej niż:  

1) raz na sześć miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców do2 000  

2) raz na trzy miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców 2 000 do 10 000  

3) raz na dwa miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000 do 100 000;  

4) raz na miesiąc – przy równoważnej liczbie mieszkańców ponad 100 000.  

Rozumiejąc potrzebę zwiększenia kontroli jakości wytwarzanych osadów ściekowych 

przeznaczonych do stosowania, mając świadomość, że operatorzy oczyszczalni ścieków dokładają 

Uwaga została uwzględniona. 
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wszelkich starań aby bezpiecznie stosować komunalne osady ściekowe proponujemy zwiększenie 

częstotliwości badań umożliwiające pełniejszą ocenę ich jakości  

Przewidywane skutki:  

- istotne zwiększenie liczby koniecznych analiz, a tym samym ich kosztu skutkujące nieznacznym 

wzrostem kosztu oczyszczanych ścieków, zachowanie istniejącej częstotliwości dla najmniejszych 

oczyszczalni ścieków pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na koszty.  

Taka zmiana spowoduje, że dla obiektów gdzie osad przeznaczony do zagospodarowania jest 

magazynowany przed wywozem przez dłuższy czas w praktyce badania będą możliwe w 

odniesieniu do partii osadu przeznaczonej do zagospodarowania. 

17.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

Zapis wymaga doprecyzowania, co stanowi partię osadów, którą należy przebadać przed 

zastosowaniem. Duże wątpliwości budzi też wymóg badań osadu bezpośrednio przed 

przekazaniem go do stosowania. Pole do interpretacji zapisu zarówno dla eksploatatorów 

jak i organów ochrony środowiska jest bardzo szerokie. 

Zapis dotyczący konieczności badania poszczególnych partii osadów ściekowych, nie 

określający minimalnej koniecznej liczby badań jest całkowicie niezrozumiały. Procesy 

stabilizacji i odwadniania osadu zachodzą w sposób ciągły, w szczególności w oczyszczalniach 

dużych i średnich. Definicję partii osadu można powiązać z różnicami w efektywności procesu 

związanymi najczęściej ze zmiennością sezonową wynikającymi z ilości i jakości osadów 

surowych kierowanych do stabilizacji. W naszej ocenie zastosowanie tutaj kryteriów z obecnej 

wersji rozporządzenia (powiązanie wielkości oczyszczalni z częstotliwością badań) jest 

wystarczające. 

Nie wszystkie średnie i małe oczyszczalnie dysponują pełną ciągłością pracy węzła osadowego. O 

ile stabilizacja to proces ciągły, odwadnianie bywa realizowane porcjowo. Czy zatem każdy 

kontener spod prasy lub wirówki stanowi kolejną partię osadu? Wg nas nie, gdyż stopień redukcji 

związków organicznych jest uzależniony od efektywności procesu stabilizacji, nie zaś 

odwadniania. Zatem tutaj również proponujemy zastosować z góry narzucone częstotliwości 

badań w ciągu roku. 

Największy problem dotyczy obiektów średnich i małych, prowadzących inne formy stabilizacji  

niż fermentacja (najczęściej stabilizacja tlenowa), których węzły osadowe pracują w sposób 

porcjowy. Badanie każdej przyczepy opuszczającej oczyszczalnię jest nierealne, mając na 

względzie konieczność przebadania osadu i oczekiwania na wyniki (ok. 3 tygodni). Zakładając, że 

byłoby to wykonalne to przyjęcie tej metody spowoduje konieczność wykonywania od kilkunastu 

do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset badań laboratoryjnych rocznie (których wyniki są 

w większości powtarzalne), co znacząco podniesie koszty oraz wydłuży okres związany 

z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji związanej z wywozem odpadu o kodzie 19 08 05. 

Rozwiązaniem jest zbieranie wyprodukowanego osadu na placu magazynowym i poddanie 

badaniom takiej porcji. Problemem może być jednak brak lub niewystarczająca pojemność placu 

w odniesieniu do ilości wyprodukowanego osadu od momentu pobrania próbek do uzyskania 

wyników badań umożliwiających jego zastosowanie - w czasie oczekiwania na wyniki jednej 

Uwaga została uwzględniona. 
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partii osadu, produkowana byłaby kolejna. Powyższa interpretacja skutkowałaby koniecznością 

budowy lub rozbudowy placów magazynowych osadów na tych obiektach oczyszczalni ścieków, 

co związane jest z kosztami inwestycyjnymi oraz czasem na przygotowanie i realizację 

inwestycji. 

Proponujemy utrzymanie dotychczasowego sposobu określania częstotliwości badań 

komunalnych osadów ściekowych przed zastosowaniem poprzez powiązanie jej z RLM 

oczyszczalni. 

Nasze wątpliwości budzi również kwestia zapisu o prowadzeniu badań bezpośrednio przed 

zastosowaniem osadu. Mowa tutaj bowiem o ok. 3-4 tygodniowym okresie pomiędzy pobraniem 

próbek, a uzyskaniem wyników, sporządzeniem raportu z badań i wysłaniem do zamawiającego.  

W przypadku zbadania partii osadu zgromadzonego na placu magazynowym i pozytywnej 

weryfikacji poziomu ustabilizowania, jaki czas może upłynąć od otrzymania raportu z badań do 

wywiezienia ostatniej przyczepy osadu z placu, aby spełnić wymóg bezpośredniości? 

Proponujemy usunięcie pojęcia „bezpośredniości” zastosowania osadów przed przekazaniem ich 

do stosowania. Wprowadza ono pole do interpretacji, a wiadomo, że intencją jest, aby osady przed 

zastosowaniem były po prostu przebadane. 

18.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

[uwaga doprecyzowująca, zgłoszona po spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwiązań 

w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby] 
Zmiana w § 5 ust. 2 zapisów dot. częstotliwości prowadzenia badań: 

Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się (…), nie 

rzadziej niż: 

1) raz na sześć miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców poniżej 2.000, 

2) raz na trzy miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców od 2.000 do 10.000, 

3) raz na dwa miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10.000 do 100.000, 

4) raz na miesiąc – przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 100.000. 

W opinii Stowarzyszenia aktualnie obowiązujące zapisy § 5 ust. 2 rozporządzenia dot. powiązania 

częstotliwości badań osadów z wielkością oczyszczalni są właściwe – uwzględniają sezonowość 

produkowanych osadów i obejmują analizę ryzyka wynikającego z większego zagrożenia osadami 

produkowanymi w większych ilościach, w oczyszczalniach przyjmujących ścieki z bardziej 

rozległych terenów. Wątpliwości nie budzi również sposób metodyka pobierania próbek do badań 

opisana w § 5 ust. 3. 

Mając na względzie dbałość o środowisko naturalne, w tym także życie oraz zdrowie ludzi i 

zwierząt, oraz znając świadomość eksploatatorów oczyszczalni ścieków stosujących komunalne 

osady ściekowe zgodnie z obecnymi wymaganiami, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

organów Inspekcji Ochrony Środowiska, proponujemy dwukrotne zwiększenie częstotliwości 

wykonywanych analiz osadów w odniesieniu do oczyszczalni ścieków powyżej 2.000 RLM. Nie 

wpłynie to znacząco na ponoszone przez oczyszczalnie koszty, a pozwoli na uzyskanie szerszej 

wiedzy o jakości wytwarzanych osadów. 

Uwaga została uwzględniona. 
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19.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Kancelaria Radców 

Prawnych Zygmunt 

Jerzmanowski i 

Wspólnicy sp. k. 

ul. Mickiewicza 14,  

60-834 Poznań 

 

Działalność 

lobbingowa 

Dodatkowe koszty generować będzie przepis, który zwiększa częstotliwość badań osadów 

ściekowych z kilku w ciągu roku na badania każdej partii osadu przeznaczonej zagospodarowania. 

Oczyszczalnie, które wywożą ten odpad codziennie (zwłaszcza zgodnie z postanowieniami 

posiadanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów) po zmianach powinny mieć wyznaczone 

miejsce do magazynowania tego osadu, a więc czasu w takiej sytuacji wymaga zmiana 

posiadanych decyzji administracyjnych. Powinny także przewidzieć sytuację, w której dana partia 

osadu nie będzie spełniać normy dla ustabilizowanego osadu ściekowego. Warto również 

zauważyć, że uznawanie każdej wytworzonej partii za partię, którą należy przebadać, 

po wprowadzeniu planowanych zmian, spowoduje problemy dla podmiotów, które dotychczas nie 

magazynowały wytworzonych osadów – na wyniki badań nie rzadko trzeba bowiem czekać nawet 

14 dni, a tym samym nie będzie możliwości ich rolniczego zagospodarowania bez 

magazynowania do czasu uzyskania wyników. 

Reasumując, proponowane zmiany ze względu na ochronę środowiska naturalnego należy uznać 

za słuszne, jednak należałoby uwzględnić trzyletni okres przejściowy konieczny 

na przeprowadzenie odpowiednich inwestycji i zapewnić źródła finansowego wsparcia 

w postaci dotacji. Pod rozwagę należy poddać również „gradację” wymogów co do stabilizacji 

osadów w zależności od wielkości oczyszczalni. 

Ministerstwo w toku prac nad projektem nie powinno również pomijać tego, że wprowadzenie 

zmian w zaproponowanym w projekcie brzmieniu bezsprzecznie wpłynie na koszty uiszczane 

przez podmioty korzystające z usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie 

odprowadzania ścieków, do czego – zwłaszcza w okresie pandemii i jej wpływu na polską 

gospodarkę – nie powinno się dążyć. 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o ponowne rozważenie zakresu zmian proponowanych do 

wprowadzenia projektem rozporządzenia. 

Uwaga została uwzględniona. 

20.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Stowarzyszenie 

Forum Galicyjskich 

Wodociągów 

W projekcie zaproponowano definicję tzw. partii osadu: „Badania metodami referencyjnymi 

komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się bezpośrednio przed przekazaniem ich do 

stosowania, dla każdej partii komunalnych osadów ściekowych, rozumianej jako masa odpadów 

jednorazowo usunięta z instalacji po zakończonym procesie technologicznym.” 

Na niemal wszystkich oczyszczalniach ścieków proces stabilizacji osadów prowadzony jest 

w sposób ciągły. Nie ma zatem określonego początku i końca. Należy też zwrócić uwagę, 

że większość oczyszczalni (w szczególności dużych) nie posiada placów magazynowych gdzie 

gromadzone byłyby osady przeznaczone do wywozu oczekujące na wyniki analiz 

umożliwiających zagospodarowanie przez okres ok. 1 miesiąca (czas potrzebny na wykonanie 

badań). Zaproponowana definicja nie będzie miała żadnego zastosowania w praktyce i 

spowoduje duże problemy interpretacyjne. Należy zatem zrezygnować z tego rodzaju 

definicji, auporządkować kwestię częstotliwości analiz odzwierciedlających sezonową 

zmienność jakości osadu. 

Uwaga została uwzględniona. 

21.  §1 pkt 3 

zmieniaj

MPWiK S.A. w 

Krakowie 

Rozporządzenie wprowadza definicję partii osadu poprzez zapis: 

„Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się 

Uwaga została uwzględniona. 
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ący §5 

ust. 2 

bezpośrednio przed przekazaniem ich do stosowania, dla każdej partii komunalnych osadów 

ściekowych, rozumianej jako masa odpadów jednorazowo usunięta z instalacji  

po zakończonym procesie technologicznym.” 

Zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie w jednostkowych przypadkach, gdzie procesy 

przeróbki osadów prowadzone są okresowo, a osad przeznaczony do zagospodarowania jest 

magazynowany przed wywozem przez dłuższy czas. W praktyce większość oczyszczalni 

prowadzi procesy przeróbki osadów w sposób ciągły, co powoduje, że wobec zaproponowanych 

zapisów nie ma możliwości ustalenia częstotliwości wykonywania badań. 

22.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Związek 

Samorządów 

Polskich 

Druga wprowadzana zmiana w zakresie częstotliwości badań osadów ściekowych z kilku na rok 

na badania każdej partii osadu wyprodukowanej przez instalację, także wymaga okresu 

przygotowawczego/ przejściowego. 

Oczyszczalnie, które przekazują osad do odbioru bez jego magazynowania od razu z pod tzw. 

„taśmy” (produkcji) nie będą mogły tego wykonywać w dotychczasowy przyjęty sposób jeśli 

unieszkodliwiają osad metodą R10 z uwagi na, że po wprowadzeniu zmiany będzie trzeba ten 

osad odstawić z pod „taśmy”, pobrać reprezentatywną próbę do badań, wykonać badania, uzyskać 

wynik na podstawie, którego nastąpi kwalifikacja czy osad jest ustabilizowanym osadem 

komunalnym o kodzie 19 08 05 i czy można go dalej unieszkodliwiać metodą R10. 

Oczyszczalnie, które wywożą ten odpad codziennie teraz powinny mieć wyznaczone miejsce do 

magazynowania tego osadu, a także procedury postępowania, co mają robić jak postępować w 

przypadku jeśli jednak dana partia osadu nie będzie spełniać normy dla ustabilizowanego osadu 

ściekowego. Zmiana ta wygeneruję również kolejny wzrost kosztów unieszkodliwiania osadów. 

Przykład obliczeniowy dla oczyszczalni do 10 000 RLM badania osadu wykonywano raz na sześć 

miesięcy, tj. dwa razy w roku po zmianie przy założeniu, że codziennie wytwarzana jest jedna 

partia osadu, liczba badań będzie równa 52 tygodnie w roku x 5 dni roboczych w tygodniu, gdzie 

wytwarzana jest partia odpadów równa się 260 badań na rok. Koszt jednego badania waha się w 

przedziale od 400 zł do 600 zł. Przyjmując, że średni koszt badań to 500 zł, koszt badań w roku 

przed zmianą wynosić będzie 1000 zł, w roku po zmianie 130 000 zł. Dla tego przykładu wzrost 

wynosi 130 % co również będzie miało odzwierciedlenie w taryfowej cenie za odprowadzanie 

ścieków. 

Uwaga została uwzględniona. 

23.  

§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

Aquanet S.A. 

2. Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się 

bezpośrednio przed przekazaniem ich do stosowania, dla każdej partii komunalnych osadów 

ściekowych, rozumianej jako masa odpadów jednorazowo usunięta z instalacji po zakończonym 

procesie technologicznym. 

Ad. 2)  W stosunku do proponowanej zmiany w § 5 ust. 2 

Dotychczasowe brzmienie 

„Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się z 

częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą 

mieszkańców w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), nie rzadziej niż: 

Uwaga została uwzględniona. 
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1)raz na sześć miesięcy - przy równoważnej liczbie mieszkańców do 10 000; 

2)raz na cztery miesiące - przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000 do 100 000; 

3)raz na dwa miesiące - przy równoważnej liczbie mieszkańców ponad 100 000.” 

Proponowana zmiana 

„Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się 

bezpośrednio przed przekazaniem ich do stosowania, dla każdej partii komunalnych osadów 

ściekowych, rozumianej jako masa odpadów jednorazowo usunięta z instalacji po zakończonym 

procesie technologicznym.” 

Proces oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów jest procesem ciągłym i nie jest dla nas 

zrozumiałe co oznacza „zakończony proces technologiczny”? Na obiektach Aquanet często odbiór 

osadów odbywa się bez magazynowania, bezpośrednio na środki transportu spod rury zrzutowej. 

W jaki sposób należy spełnić w tym przypadku wymóg badań i ich częstotliwość, aby zapewnić 

zgodność z wymaganiami? 

24.  
§1 pkt 3 

zmieniaj

ący §5 

ust. 2 

MPWiK S.A. w 

Krakowie 

Sposoby prowadzenia badań laboratoryjnych 

Kontrola laboratoryjna osadów stanowi istotny koszt, szacowany jednorazowo na co najmniej 300 

- 500 zł. Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa prowadzi akredytowane analizy 

komunalnych osadów ściekowych, jednak wstępne rozeznanie ilości badań będącej skutkiem 

wejścia w życie rozporządzenia wskazuje na brak możliwości wykonania wielokrotnie 

większej liczby analiz. 

Uwaga została uwzględniona. 

     

25.  

§3 
Związek 

Samorządów 

Polskich 

Omawiane zmiany dotyczą wprowadzenia normy kwalifikującej komunalnych osadów 

ściekowych powstających na oczyszczalniach ścieków jako ustabilizowany o kodzie 19 08 05, 

ilości badań oraz wskazania metod badawczych i wskaźników parametrów badanych. Dodatkowo 

treść zmian ma wprowadzić obowiązek, aby badania osadów ściekowych przeprowadzały 

laboratoria akredytowane oraz systematyzuję metodykę stosowania osadów ściekowych na 

powierzchni ziemi poprzez określenie, że osady miesza się z glebą, a stosowanie osadów na 

powierzchni ziemi wykonuje się nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu 

komunalnych osadów ściekowych na teren, na którym mają one być stosowane. 

Projektowane rozporządzenie porządkuję podejście do ustabilizowanych osadów ściekowych, lecz 

jednocześnie generuję szereg problemów natury logistycznej i finansowej dla podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarowania osadami 

ściekowymi. 

Analizując powyżej opisane zmiany widzimy następujące problemy, z którymi będą musiały się 

zmierzyć Samorządy i Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne eksploatujące 

oczyszczalnie, w szczególności oczyszczalnie działające w mniejszych aglomeracjach. 

Wprowadzenie powyższych zmian w trybie 14 dni od ogłoszenia bez okresu przejściowego 

trwającego co najmniej rok będzie powodem wielu problemów i jednocześnie narazi samorządy i 

przedsiębiorstwa eksploatujące oczyszczalnię ścieków na kary finansowe za niedostosowanie się 

do nowych przepisów prawa. Z tego powodu na wstępie niniejszego pisma nasze 

Uwaga została uwzględniona. 
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stowarzyszenie reprezentujące Samorządy wnosi o wprowadzenie do rozporządzenia okresu 

przejściowego 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w dzienniku ustaw. 

26.  

§3 Aquanet S.A. 

3) termin wejścia w życie zmiany rozporządzenia 

Ad 3) W stosunku do proponowanego terminu wejścia Rozporządzenia – dwa tygodnie od 

ogłoszenia 

Aquanet S.A. uważa, że wprowadzenie powyższych regulacji, chociażby z powodu konieczności 

zmian posiadanych uprawnień w gospodarowaniu odpadami (opisanych w pkt 1b powyżej) 

wymaga co najmniej rocznego vacatio legis. Aktualne doświadczenia Aquanet S.A. w zakresie 

procedowania zmian decyzji na zbieranie odpadów wskazują, że taki termin powinien być 

potraktowany jako minimalny. 

Wskazanie warunku stabilizacji jako redukcji zawartości związków organicznych w komunalnych 

osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku jest nie większa niż 60% suchej masy (sugeruje 

się 65%) spowoduje konieczność modernizacji oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej. 

Proces inwestycyjny takich zmian z uzyskaniem wymaganych zezwoleń należy szacować na ok. 

6 lat i taki okres należałoby uznać na minimalny w przypadku wprowadzenia 

proponowanych obostrzeń w gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi w celu 

zapewnienia dostosowania istniejących obiektów do zmienionych wymagań prawnych. 

Jednocześnie należałoby zapewnić środki finansowe na modernizacje oczyszczalni. 

Uwaga została uwzględniona. 

     

27.  

Zał. nr 4 

poz. 3 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

W poz. 3 załącznika nr 4 zastąpiono nazwę wskaźnika „Strata przy prażeniu suchej masy osadu” 

nazwą zwyczajową „Zawartość związków organicznych w suchej masie osadu”, nie odnoszącą się 

do nomenklatury stosowanej w analityce laboratoryjnej. 

Proponujemy doprecyzowanie dotychczasowej nazwy wskaźnika o proponowany w projekcie 

nowy zapis: „Strata przy prażeniu suchej masy osadu (zawartość związków organicznych 

w suchej masie osadu)”. 

Uwaga została uwzględniona. 

28.  

Zał. nr 4 

poz. 3 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Eksperci zwracają także uwagę na niezasadne zastąpienie nazwy wskaźnika „Strata przy prażeniu 

suchej masy osadu” nazwą zwyczajową „zawartość związków organicznych w suchej masie 

osadu”, nie odnoszącą się do nomenklatury stosowanej w analityce laboratoryjnej. Proponują 

doprecyzowanie dotychczasowej nazwy wskaźnika o nowy zapis: „Strata przy prażeniu suchej 

masy osadu (zawartość związków organicznych w suchej masie osadu)”. 

Uwaga została uwzględniona. 

29.  
Zał. nr 4 

poz. 3 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Ponadto w tabeli załącznika nr 4, pkt 3 proponujemy wykreślenie „i oznacza się wg normy PN-

EN 15935” Dla innych wskaźników nie podaje się normy, więc nie widzimy uzasadnienia, aby 

narzucać laboratoriom wprowadzania nowej normy, a dopuścić normy dotychczas stosowane. 

Uwaga została uwzględniona. 

30.  
Zał. nr 4 

poz. 4 

Laboratorium SGS 

Polska 

Pszczyna 

Zachowanie poprzedniej nazwy lub jej doprecyzowanie jako azot ogólny Kjeldahla - brak 

metodyk do oznaczania azotu aminowego, brak akredytowanych laboratoriów, brak badań 

biegłości. Azot Kjeldahla nie ogranicza się do azotu amonowego i aminowego, niezgodność 

informacji, - poz.5 - dodatkowa metodyka badań: ekstrakcja amoniaku roztworem chlorku potasu 

(norma PN-EN 14671:2007), - poz.9 - można wskazać właściwe normy, stosowane przez 

Uwaga została uwzględniona. 
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laboratoria: PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-Z-19000-1:2001, - poz.10 - doprecyzowanie 

przepisu metody: 14-dniowa inkubacja wyizolowanych jaj. Szczegóły zawarte w piśmie 

wysłanym na wskazane adresy e-mail. 

31.  
Zał. nr 4 

poz. 4 

Krajowa Stacja 

Chemiczno Rolnicza 

w Warszawie 

W rozporządzeniu KOS w §5.1. jest mowa o badaniach metodami referencyjnymi komunalnych 

osadów ściekowych, obejmujących ustalenie m.in. (pkt 4) zawartość azotu ogólnego, w tym azotu 

amonowego – wyrażonej w procentach s.m. 

Przesłany projekt rozporządzenia załącznik , w kolumnie wskaźnik, lp. 4 nie nawiązuje wprost do 

§5.1. pkt 4, gdyż nie wymienia się w nim wskaźnika pod nazwą ,,azot ogólny”. W projektowanej 

zamianie jest mowa o ,,łącznej zawartości azoyu amonowego i aminowego”. W ocenie KSChR 

taki zapis może być mylnie interpretowany. W metodzie Kjeldahla mogą pojawić się inne formy 

N niż aminowe i amonowe (niektórych form metoda nie obejmuje). Dlatego proponuje:  

1.w poz. lp. 4, załącznika 4 pozostawić wskaźnik korespondujący z §5.1. pkt 4, to jest azot 

ogólny. Wskazanie metody Kjeldahla w kolumnie 3 jest wystarczającym doprecyzowanie 

zakresu procedury badawczej, lub 

2.w §5.1.  pkt 4 zmienić zapis z: 

,,zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego – wyrażonej w procentach s.m.,” na 

,,zawartość azotu, w tym azotu amonowego – wyrażonej w procentach s.m.; i w poz. lp. 4 

zapisać ,,zawartość azotu”. 

Uwaga została uwzględniona. 

32.  
Zał. nr 4 

poz. 4 

Instytut Ochrony 

Środowiska-PIB 

W l.p. 4 tabeli, w kolumnie „Wskaźnik”, w celu doprecyzowania zmieniono brzmienie 

z „zawartość azotu ogólnego” na „łączna zawartość azotu amonowego i aminowego” w nawiasie 

wskazując nazwę „metoda Kjeldahla”, gdyż metoda ta jest powszechnie określana taką nazwą; 

Powinno raczej być: „łączna zawartość azotu amonowego i organicznego”. Najbardziej 

czytelny byłby zapis: „zawartość azotu Kjeldahla”. To określenie (nieco żargonowe) jest 

powszechnie zrozumiałe w branży środowiskowej. 

Uwaga została uwzględniona. 

33.  
Zał. nr 4 

poz. 4 

Laboratorium SGS 

Polska 

Pszczyna 

Zaproponowana nazwa „łączna zawartość azotu amonowego i aminowego”: 

- nie występuje w dostępnych normach do wykonywania oznaczenia, 

- nie ma laboratorium, które posiadałoby akredytację w zakresie badania takiego parametru, czy 

chociażby amin, 

- brak dostępnych badań biegłości w celu potwierdzenia kompetencji. 

W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) przywołana jest dyrektywa Rady 

86/278/EWG, w której jako wskaźnik badany występuje azot. 

Jak wynika z norm PN-EN 13342:2002 i PN-EN 16169:2012, azot Kjeldahla obejmuje nie tylko 

amoniak i aminy, ale azot, w którym mają współudział: wolny amoniak, nieorganiczne związki 

amonowe i te rodzaje organicznych związków azotu, które w opisanym procesie mineralizacji 

(kwasem siarkowym w obecności katalizatora), ulegają przemianie do siarczanu amonu. Brak 

więc spójności nazwy parametru badanego z metodą. Istnieje także alternatywna metoda 

oznaczania azotu techniką spalania na sucho, opisana w normie PN-EN 16168:2012, która 

pozwala wyeliminować zużycie odczynników chemicznych, całe oznaczenie jest prowadzone w 

Uwaga została uwzględniona. 
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układzie zamkniętym co zapewnia bezpieczeństwo analityków i środowiska. 

Propozycja zmiany: 

Nazwa wskaźnika: zachowanie istniejącej nazwy lub doprecyzowanie jako azot ogólny 

Kjeldahla. 

34.  
Zał. nr 4 

poz. 5 

Laboratorium SGS 

Polska 

Pszczyna 

Dostępne są także inne metody (techniki) oznaczania amoniaku. 

Stosowana może być również norma PN-EN 14671:2007. 

Propozycja zmiany: 

destylacja lub ekstrakcja roztworem chlorku potasu amoniaku i oznaczenie metodą 

miareczkową lub spektrofotometryczną. 

Uwaga została uwzględniona. 

 

35.  
Zał. nr 4 

poz. 9 

Laboratorium SGS 

Polska 

Pszczyna 

Dostępne są 2 normy badawcze do wykrywania pałeczek Salmonella spp. z których korzystają 

laboratoria. 

Propozycja zmiany: 

Wskazanie norm PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-Z-19000-1:2001 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Wykracza poza zakres nowelizacji. 

36.  
Zał. nr 4 

poz. 10 

Laboratorium SGS 

Polska 

Pszczyna 

Projekt zakłada 14-dniową inkubację, badanie mikroskopowe i ocenę żywotności jaj. 

Stwierdzenie nieobecności żywych jaj może wynikać nie z samej oceny ich żywotności, ale też z 

nieobecności jaj w badanej próbce. W takim przypadku, inkubowanie próbek, w których 

stwierdzono brak jaj pasożytów jelitowych, nie ma żadnego uzasadnienia.  

Propozycja zmiany: 14-dniowa inkubacja wyizolowanych jaj 

Uwaga została uwzględniona.  

37.  
Zał. nr 4 

poz. 10 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Eksperci IGWP zwracają uwagę na problem zmienionej metody badawczej do oznaczania liczby 

żywych jaj pasożytów jelitowych. Przyjęcie dopuszczalnej wartości wskaźnika ATT=0 będzie dla 

większości podmiotów niemożliwe do osiągnięcia, ale nie zmieni to bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego osadów. 

Przykład 

W układzie przeróbki osadu oczyszczalni ścieków w Słupsku, podczas pasteryzacji w pryzmach 

osiągających temperaturę powyżej 60 st. C przez około 2 tygodnie i 6 krotnym ich przerzuceniu, 

ATT osiąga wynik powyżej 0. Zastosowanie dokładnej metody analitycznej z uwzględnieniem 

długiej fazy rozwoju jaj i inkubacją daje bardzo często wyniki ATT powyżej zera. Prowadzone 

konsultacje z profesjonalnymi laboratoriami oraz przegląd literatury wykazują, że nawet 

temperatura 80 st. C nie daje gwarancji stuprocentowej eliminacji jaj, szczególnie w zakresie 

Toxocara sp. Z opracowań badawczych wynika, iż w przypadku niektórych osadów, zwłaszcza 

takich, w których zastosowano polimery, wykorzystanie dotychczasowych norm jest utrudnione 

lub niemożliwe. Dodatkowo w obowiązujących normach nie uwzględniono konieczności 

wykrywania jaj Toxoocara  cati i Toxocara  canis oraz glisty świńskiej Ascaris suum. Oznacza to, 

że norma powinna być zmieniona, ale w ślad za nią powinna być przeprowadzona rewizja 

wartości dopuszczalnej ATT. Eksperci nie akceptują przyjęcia ATT = 0, gdyż analiza ryzyka w 

kontekście stosowanych metod przeróbki wraz z higienizacją wykazują, że tylko spalanie daje 

gwarancję ATT=0. 

Konieczne jest więc skorygowanie zapisów § 2. 1. Pkt3 rozporządzenia i urealnienie 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Celem wyeliminowania rozbieżności w 

zakresie oznaczania i wykrywania liczby 

żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris 

sp., Trichuris sp., Toxocara sp., 

w komunalnych osadach ściekowych, z 

powodu mało dokładnego i 

niewystarczająco precyzyjnego opisu 

metodyki referencyjnej, zdecydowano o 

nieodstępowaniu od zaproponowanych 

zmian w tym zakresie. 

W związku z faktem, że jaja pasożytów 

jelitowych Ascaris sp. i Toxocara sp., 

mogą rozwijać się od 1 do 14 dni a 

Trichuris sp. do 21 dni, brak takiego 

zapisu spowoduje, że stwierdzenie 

nieobecności żywych jaj może wynikać nie 

z samej oceny ich żywotności, a z 

zastosowanej metody ich wykrywania. 

Pojawiające się problemy w tym zakresie, 
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dopuszczalnego progu przez podwyższenie jego wartości w wyniku przeprowadzenia przez 

legislatora profesjonalnej analizy ryzyka. 

pochodzące z różnicy w dokładności 

metody, skutkują otrzymywaniem 

sprzecznych wyników. 

38.  
Zał. nr 4 

poz. 10 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

[uwaga doprecyzowująca, zgłoszona po spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwiązań 

w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby] 
Odstąpienie od proponowanych zmian. 

Zmiana metody na znacznie bardziej czułą wymagałaby również zmiany wartości kryterialnych 

określonych w § 2. 1. 3). Na obecną chwilę nie ma badań wskazujących jakie wartości należałoby 

przyjąć, tym bardziej że ocena żywotności jaj ma charakter nieobiektywny, a brak jest doniesień o 

przypadkach zakażeń pasożytami jelitowymi w związku ze stosowaniem komunalnych osadów 

ściekowych.  

Jakiekolwiek zmiany powinny być oparte na analizie ryzyka. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

 

Uzasadnienie powyżej – w stanowisku do 

uwagi nr 37. 

39.  
Zał. nr 4 

poz. 10 

Tomasz Cencek 

(tcencek@piwet.pula

wy.pl) 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy opracował metodykę 

parazytologicznego badania osadów ściekowych. Metoda ta została opublikowana przez Polski 

Komitet Normalizacyjny w postaci normy (PN-Z-19005:2018). Uważam, że celowym byłoby 

doprecyzowanie w Załączniku nr 4 do projektu rozporządzenia metody referencyjnej określania 

liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp., i Toxocara spp. poprzez 

wskazanie tej właśnie normy. Pozwoli to na rzeczywiste ujednolicenie metod badawczych w tym 

zakresie w różnych laboratoriach. Pozostawienie natomiast ogólnego opisu w postaci obecnie 

znajdującej się w załączniku pozwoli dużą dowolność stosowania metod o różnej skuteczności.  

Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Cencek  

Kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowy Instytut Weterynaryjny -

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  

Uwaga wpłynęła po terminie w dniu 25 

marca 2021r. Uwaga nie została 

uwzględniona. 

40.  
Zał. nr 4 

poz. 10 

Stowarzyszenie 

Forum Galicyjskich 

Wodociągów 

O ile zasadnym jest rozszerzenie metod referencyjnych o nowoczesne metody oznaczania 

parametrów fizykochemicznych, o tyle zmiany metodyki oznaczania jaj pasożytów jelitowych 

obejmują znacznie szerszy zakres identyfikowanych organizmów, co nie może być uznane za 

zasadne bez weryfikacji wartości progowych dla stosowania osadów. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

 

Uzasadnienie powyżej – w stanowisku do 

uwagi nr 37. 

41.  

Załączni

k 

MPWiK S.A. w 

Krakowie 

Należy też zwrócić uwagę na zaproponowane zmiany metod referencyjnych badań.  

O ile w przypadku oznaczeń fizykochemicznych uwzględnienie nowoczesnych metod należy 

ocenić pozytywnie, o tyle zmiany metody oznaczania zawartości jaj pasożytów jelitowych wpłyną 

na znaczne zwiększenie uzyskiwanych wyników. Dotychczasowe wartości graniczne dopasowane 

były do stosowanych metod oznaczania. Niedopuszczalna jest zatem zmiana metody poszerzająca 

znacznie zakres oznaczanego parametru bez odpowiedniej weryfikacji (podwyższenia) jego 

granicznych wartości. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

 

Uzasadnienie powyżej – w stanowisku do 

uwagi nr 37. 

     

42.  
Uzasad-

nienie 

Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

W tym celu w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

wprowadzono dodatkowy parametr, jakim jest zawartości związków organicznych w komunalnych 

Uwaga została uwzględniona. 
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osadach ściekowych na poziomie do 60% suchej masy. Zawartość związków organicznych jest 

parametrem, który ma istotny wpływ na zdolności osadu do zagniwania, a tym samym 

powodowania uciążliwości odorowych. Wysoka zawartość związków organicznych charakteryzuje 

osady nieustabilizowane. Celem proponowanej zmiany jest ułatwienie prowadzenia oceny 

potwierdzającej spełnienie wymogu stabilizacji. 

Wskazane byłoby jasne stwierdzenie, że komunalny osad ściekowy, w którym udział 

substancji organicznej w suchej masie jest niższy niż 60% jest (w Polsce) osadem 

ustabilizowanym. Takie stwierdzenie wytyczyłoby drogę inwestorom i projektantom do działań 

modernizacyjnych węzłów przeróbki osadów, a służbom środowiskowym jasne podstawy do 

kontroli. 

43.  
Uzasad-

nienie 

Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne, w związku z tym podlega notyfikacji zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597). Projektowane rozporządzanie nie będzie miało wpływu na 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

Stwierdzenie wymaga uzasadnienia! Wydaje się, że regulacja wywrze znaczny wpływ na tę grupę 

biznesową. Np. na właścicieli prywatnych laboratoriów działających w oparciu o system jakości, 

pośredników odbierających osady od ich wytwórców, firmy przewozowe, rolników odbierających 

osady na swoje grunty. Także na podmioty prywatne eksploatujące oczyszczalnie na zlecenie ich 

właścicieli. 

Uwaga została uwzględniona. 

44.  OSR 
Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Ocena skutków regulacji nie przewiduje oddziaływania zmian przepisów na przedsiębiorstwa 

wod-kan, a przez to na odbiorców usług i taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jeżeli 

przywołuje się, że 1767 oczyszczalni stosuje komunalne osady ściekowe, niedopuszczalne jest 

pominiecie oceny, jak zmiana wpłynie na koszty ich funkcjonowania. 

Należy podkreślić, że rolnicze wykorzystanie jest często jedyną możliwą metodą 

zagospodarowania osadów dla wielu małych oczyszczalni ścieków w Polsce. Wprowadzenie 

dodatkowych obostrzeń dla funkcjonujących systemów zapewniających wymaganą stabilizację 

osadów doprowadzi do zwiększenia kosztów funkcjonowania usług. Ponadto, wyeliminowanie 

popularnych dotychczas metod spowoduje drastyczny wzrost kosztów innych technologii. W 

efekcie końcowym wpłynie to na wzrost taryfy, tej analizy również brakuje w OSR. Ponadto 

konieczność zastosowania wysokowydajnych metod stabilizacji w małych oczyszczalniach 

spowoduje drastyczny wzrost kosztów nieuzasadniony kwestiami środowiskowymi czy 

bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. 

W uzasadnieniu skutków regulacji kwestia kryterium osadów ustabilizowanych jest rozszerzona 

na ustawę o odpadach. Regulacja dotknie więc również inne obiekty infrastruktury ściekowej, 

które wytwarzają i przekazują innym podmiotom odpad o kodzie 19 08 05. Zgodnie z 

wprowadzonym obostrzeniem, osad o zawartości suchej masy organicznej większej niż 60% nie 

będzie mógł być zakwalifikowany jako ustabilizowany, co spowoduje konieczność zmiany 

klasyfikacji kodu odpadu np. na kod 190899. 

Uwaga została uwzględniona. 
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Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji „Rekomendowanym rozwiązaniem jest doprecyzowanie 

przepisów rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie oznaczania 

parametrów jakościowych i warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych na 

powierzchni ziemi, tak aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z 

ich stosowania.” W ocenie ekspertów zgodna z obowiązującym aktualnie prawem implementacja 

osadów ściekowych na gruntach nie stanowi żadnego zagrożenia, nie ma więc potrzeby zmiany 

prawa. Konieczna jest skuteczna kontrola zagospodarowania przyrodniczego, a nie całkowita 

eliminacja tej metody zagospodarowania. Jeśli osady są właściwie stosowane (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami), to już obecnie nie stanowią zagrożenia. 

W OSR stwierdzono „słaby mechanizm kontroli nad warunkami stosowania komunalnych osadów 

ściekowych spowodowany brakiem wymogu prowadzenia badań przez laboratoria 

akredytowane”. 

Słabość mechanizmu kontroli, o którym mowa z pewnością nie wynika z braku wymogu 

prowadzenia badań przez laboratoria akredytowane. Obecnie badania osadów mogą być 

wykonywane przez laboratoria posługujące się certyfikatem zarządzania jakością. Uzyskanie ww. 

certyfikatu wymaga przyjęcia przez laboratorium procedur jakości. Laboratoria, które nie 

posiadają akredytacji uczestniczą w badaniach biegłości. Cytowane twierdzenie nie jest poparte 

dowodami. Ponadto należy pamiętać, że zakres badań osadów ściekowych obejmuje zarówno 

parametry fizyko-chemiczne jak i biologiczne. W uzasadnieniu wprowadzonej zmiany w zakresie 

wymagania akredytacji wskazano jedynie na problem z oznaczeniami biologicznymi wskazując 

brak zdefiniowania metody referencyjnej dla oznaczeń liczby żywych jaj pasożytów jelitowych. 

W związku z powyższym rozwiązaniem wystarczającym jest uszczegółowienie metody 

badawczej, a nie eliminowanie z rynku laboratoriów bez akredytacji. 

Wymaganie, by oznaczenia były wykonywane tylko przez laboratoria akredytowane będzie miało 

wpływ na sektor finansów publicznych JST i przedsiębiorstw wod-kan poprzez znaczne 

zwiększenie nakładów na badania laboratoryjne, zlecane na zewnątrz, lub podjęcie starań 

o akredytację własnego laboratorium w tym zakresie (jest to proces około 2 letni ). 

W ocenie ekspertów rozwiązaniem wystarczającym dla osiągnięcia celu – tj. poprawienia 

mechanizmu kontroli osadów ściekowych, jest uszczegółowienie metody badawczej, jaka ma być 

stosowana w analizach jakościowych. 

W OSR nie wspomniano również o bardzo istotnym wpływie rozporządzenia na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość. Ze względu na deficyt obiektów przeróbki osadów, które będą 

mogły odbierać osad ściekowy i przetwarzać go, rynek odbioru osadu zostanie zupełnie 

rozregulowany powodując bardzo wysokie koszty utylizacji. 

Znaczące ograniczenie możliwości stosowania komunalnych osadów ściekowych w Polsce, bez 

wprowadzenia okresu przejściowego, wpłynie na koszty ponoszone przez gminy 

i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ale nie wyeliminuje zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i środowiska. Konieczność transportu osadów ściekowych niespełniających wymagań do 
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odległych instalacji unieszkodliwiania, wzrost nakładów na dostosowanie osadów do wartości 

normatywnych (większe zużycie wapna, wydłużanie procesów stabilizacji), uderzy nie tylko w 

branżę wod-kan, ale również zwiększy ślad węglowy związany z zagospodarowaniem osadów.  

Mając na uwadze preambułę Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 

środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie 

(86/278/EWG), należy stwierdzić, że proponowane zapisy zmian do rozporządzenia są sprzeczne 

z wytycznymi Dyrektywy. Z pewnością proponowane zmiany nie zachęcają do stosowania 

osadów w rolnictwie. 

45.  OSR 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

Nawiązując do uwag do proponowanych zapisów w projekcie rozporządzenia pragniemy również 

krótko odnieść się do oceny skutków regulacji. W naszej ocenie została ona wykonana dość 

powierzchownie. W szczególności nasze zaniepokojenie budzą zapisy pkt. 6-7 i 9-13, które 

świadczą o nie przeanalizowaniu m.in. skutków finansowych i środowiskowych, jakie niosą 

projektowane zmiany. 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. 

Zdefiniowane problemy w mniejszym lub większym stopniu niewątpliwie występują. 

Proponowane sposoby rozwiązania niektórych z nich (w szczególności pkt. 1, ale również 

pkt. 2) w naszej ocenie spowodują niestety większe, negatywne konsekwencje dla branży 

wodociągowo-kanalizacyjnej i środowiska naturalnego w odniesieniu do stanu obecnego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Zwracamy uwagę, że rekomendowane zmiany będą miały wpływ nie tylko na oczyszczalnie 

stosujące osady ściekowe na powierzchni ziemi, ale na wszystkie oczyszczalnie, w 

szczególności nie posiadające instalacji w których są w stanie zagospodarować 100 % 

wytwarzanych osadów. 

W ocenie skutków regulacji wskazano, że „przepisy będą bardziej precyzyjne i łatwiejsze do 

stosowania” – z dużym niepokojem stwierdzamy, że przyjęcie w proponowanym kształcie 

przedmiotowego rozporządzenia nie zapewni oczekiwanego skutku. Łatwość stosowania 

przepisów sprowadzi się do niemal całkowitego ograniczenia, a właściwie zakazu stosowania 

komunalnych osadów ściekowych. 

Uwaga została uwzględniona. 

46.  
OSR 

pkt 4 

Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Liczna grupa oczyszczalni nie będzie w stanie sprostać nowym przepisom, z uwagi na brak 

skutecznej technologii stabilizacji osadu. W konsekwencji wzrastać będzie masa osadów 

„czasowo przetrzymywanych” na oczyszczalniach. Wdrożenie regulacji powinno wiązać się z 

uruchomieniem programu wsparcie inwestycji w gospodarkę osadową oczyszczalni. 

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę 

treści projektu. 

47.  
OSR 

pkt 4 

Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

W ocenie skutków regulacji, w punkcie 4 pt. „Podmioty, na które oddziałuje projekt” widnieje 

następujący zapis dot. laboratoriów wykonujących badania osadów: 

„Zmiana nie wprowadza zmian merytorycznych do stosowanych przez akredytowane laboratoria 

metod badawczych i będzie mogła być uwzględniona w ramach uaktualnienia zakresu 

akredytacji” 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

poprzez umożliwianie wykonywania 

badań w laboratorium posiadającym 

system zarzadzania jakością. 

Dotychczasowy zapis OSR w tym zakresie 
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Nie jest to prawdziwe stwierdzenie, gdyż zmiana lub uszczegółowienie metodyki badawczej 

wiąże się ze zmianami merytorycznymi, a co za tym idzie, złożonym procesem weryfikacji 

metody, ewentualnym udziałem w badaniach biegłości, i zgłoszeniem tego faktu do PCA, a także 

prawdopodobnie audytem zewnętrznym. A zatem jest to proces czasochłonny i kosztowny. 

Dlatego IGWP proponuje, aby dopuścić do badania metody równoważne do referencyjnych, gdyż 

funkcjonują już takie laboratoria, które mają akredytację, ale nie wykonują badań metodami 

referencyjnymi. 

W zakresie laboratoriów, które będą uprawnione do badań osadów, Izba proponuje rozszerzyć 

katalog o laboratoria badawcze wyższych uczelni, które posiadają w swojej strukturze wydziały 

chemii i biologii. Laboratoria te od wielu lat zapewniają kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach 

oraz sprzęt zapewniający bardzo wysoką wiarygodność wyników. 

był oparty na stanowisku Centralnego 

Laboratorium GIOŚ. 

48.  OSR 
Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji -Planuje się 

wysłanie projektu do opiniowania oraz do konsultacji, na 21 dni, do następujących instytucji, 

organizacji i przedsiębiorstw związanych pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem 

osadami ściekowymi: 

Na tej liście dotkliwie brakuje Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 

(PZiTS), a także Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SIiTR), reprezentujących 

środowisko projektantów, konsultantów, eksploatatorów itp. 

Projekt rozporządzenia został 

udostępniony do konsultacji 

publicznych również na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji.  

49.  OSR 
Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

Regulacja nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Regulacja będzie miała znaczny wpływ na finanse publiczne, z uwagi na potrzebę wsparcia 

przedsięwzięć modernizacyjnych wielu instalacji w kierunku wymogów wynikających 

z regulacji. 

Uwaga została uwzględniona. 

50.  OSR 
Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także bezpośredniego wpływu na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, osoby starsze i niepełnosprawne. 

Regulacja negatywnie wpłynie na konkurencyjność usług analitycznych. Spowoduje 

wyeliminowanie z tej części usług znacznej liczby laboratoriów bez akredytacji (tylko 

z systemem jakości), co pociągnie za sobą przeciążenie pozostałych laboratoriów, wydłużenie 

czasu oczekiwania na wyniki i wzrost cen usług analitycznych. 

Wiejskie gospodarstwa domowe mogą stracić (trwale lub czasowo) dochody z tytułu przyjęcia 

osadów na swoje grunty orne. Pojawią się też koszty zakupu nawozów w miejsce osadów, 

co łącznie pogorszy ekonomikę wiejskich gospodarstw domowych. 

Uwaga została uwzględniona. 



42 

 

51.  OSR 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Zdecydowanie nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że projektowane rozporządzenie nie 

będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także bezpośredniego wpływu na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe, osoby starsze i niepełnosprawne. Nagłe i znaczące ograniczenie 

możliwości stosowania komunalnych osadów ściekowych w Polsce (bo tak należy 

interpretować skutki wprowadzenia zmian) wpłynie na koszty ponoszone przez gminy 

i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Sytuacja ta spowoduje konieczność 

poddawania ich innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Ilość i wydajność instalacji 

świadczących takie usługi jest ograniczona, co spowoduje że z problemem osadów poradzą sobie 

jedynie te podmioty, które będzie na to stać. Mówimy o znaczącym wzroście popytu na te usługi 

przy utrzymaniu podaży na niezmiennym poziomie. Należy również przypomnieć, że koszty 

stosowania komunalnych osadów ściekowych są średnio kilkukrotnie niższe niż aktualne koszty 

innych procesów przetwarzania osadów. Oczyszczalnie, które pozostaną  

z niezagospodarowanym osadem staną przed widmem administracyjnych kar pieniężnych np. 

z tytułu braku możliwości tymczasowego magazynowania osadu: dysponowania odpowiednim 

placem magazynowym i posiadaniem stosownych decyzji w tym zakresie. Ostatecznie koszty 

te wcześniej czy później i tak poniosą gospodarstwa domowe (podniesienie stawek za 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w taryfach). 

Uwaga została uwzględniona. 

52.  OSR 

Stowarzyszenie 

Forum Galicyjskich 

Wodociągów 

Ocena skutków regulacji 

W ocenie skutków regulacji nie uwzględniono wpływu na: 

- przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, dla których konsekwencją wprowadzenia 

przepisów będzie konieczność podjęcia dodatkowych działań inwestycyjnych, wzrost kosztów 

zagospodarowania osadów czy wręcz zablokowanie możliwości zagospodarowania osadów, 

- indywidualnych klientów przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, dla których zmiany 

odczuwalne będą poprzez wzrost taryf za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – jako organ regulacyjny dla przedsiębiorstw 

wodociągowo – kanalizacyjnych. 

Uwaga została uwzględniona. 

53.  OSR 
Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

8.Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Komentarz: Projekt rozporządzenia wprowadza obowiązek wykonywania badań w laboratoriach 

akredytowanych, a zatem jeżeli dane laboratorium akredytacji nie posiada – pojawi się potrzeba 

uzyskania akredytacji. 

Regulacja spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania laboratoriów, o (znaczne) koszty 

związane z akredytacją, co spowoduje wprost cen analityki na rynku 

Uwaga została uwzględniona. 
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54.  OSR 
Instytut Ochrony 

Środowiska - PIB 

10.Wpływ na pozostałe obszary 

… może mieć potencjalny pozytywny wpływ na zdrowie ludzi. 

Chyba tylko potencjalny.....Czy prowadzone są konsultacje z Instytutu Medycyny Wsi lub z 

Ministerstwem Zdrowia, które potwierdzałyby negatywny wpływ KOS na zdrowie ludności, w 

powiązaniu ze złymi praktykami w stosowaniu KOS na gruntach? 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Negatywny wpływ komunalnych osadów 

ściekowych nie spełniających wymagań 

jakościowych na środowisko jest 

powszechnie znany. 

55.  OSR 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

10. Wpływ na pozostałe obszary. 

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że proponowane zmiany będą mieć bezpośredni wpływ  

na środowisko naturalne. Jednak oprócz przywołanych, ewentualnych korzyści dla 

środowiska gruntowo-wodnego, wystąpią inne, negatywne konsekwencje. Po pierwsze 

ograniczenie na taką skalę stosowania komunalnych osadów ściekowych w większości 

przypadków spowoduje brak możliwości ich zagospodarowania - oczyszczalnie pozostaną z 

osadami, z którymi nie będzie co zrobić. Drugą kwestią jest pozbawienie możliwości użyźniania 

gleb poprzez wykorzystanie osadów ściekowych, przede wszystkim z małych oczyszczalni. W 

odróżnieniu od nawozów mineralnych, związki azotu i fosforu w osadach są związane z 

substancjami organicznymi, co powoduje powolne i długotrwałe uwalnianie się ich do gleby, co 

jest spójne ze współczesnym pojmowaniem nawożenia, artykułowanym np. w Dyrektywie 

Azotowej. Wpłynie to również na zablokowanie jednego z kluczowych elementów gospodarki o 

obiegu zamkniętym jakim jest wykorzystane osadów ściekowych jako odpadowego źródła fosforu 

uznanego za surowiec krytyczny. 

Uwaga jest nieaktualna, ze względu na 

zmianę treści projektu rozporządzenia. 

56.  OSR 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego. 

14 dni to czas, który absolutnie nie pozwoli podmiotom eksploatującym oczyszczalnie ścieków na 

modernizację swojej polityki gospodarowania odpadami do nowych przepisów. Tak poważne 

zmiany wymagałyby co najmniej kilku lat na dostosowanie zarówno oczyszczalni ścieków 

jak i rynku odbiorców odpadów już dziś mocno zachwianego poprzez radykalizację 

przepisów. 

Uwaga została uwzględniona. 

57.  OSR 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Jak wynika z przedstawionej przez nas argumentacji, proponowana regulacja absolutnie nie 

ma jedynie charakteru porządkowego. 

Uwaga została uwzględniona. 

58.  OSR 

MPWiK S.A. w 

Krakowie 

Ocena skutków regulacji 

Zaproponowane zmiany wbrew zapisom Oceny Skutków Regulacji nie mają charakteru 

porządkowego, a zmieniają całkowicie zasady stosowania Komunalnych Osadów Ściekowych. 

Ocena skutków regulacji pomija zupełnie następujące podmioty: 

- przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, dla których jednym z kluczowych aspektów jest 

dostępność różnych metod końcowego zagospodarowania osadów ściekowych, 

- indywidualni klienci przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, których dotknie wzrost 

taryf za odprowadzanie ścieków spowodowany zmianami na rynku zagospodarowania 

Uwaga została uwzględniona. 
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komunalnych osadów ściekowych. Udział kosztów zagospodarowania osadów w taryfie może 

wrosnąć nawet o kilkaset procent, 

- podmioty odbierające osady, które wykorzystując ograniczone możliwości zagospodarowania 

osadów będą dyktować nieuzasadnione ceny usług, jak ma to dziś miejsce w niektórych 

województwach. 

59.  OSR 

Stowarzyszenie 

Eksploatatorów 

Obiektów 

Gospodarki Wodno-

Ściekowej 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.). 

Jak wykazano w niniejszym stanowisku, wprowadzenie jednoznacznego i prostego kryterium 

oceny dla osadu dobrze ustabilizowanego jest bardzo trudne. W OSR brakuje wskazania 

aktualnych dokumentów odniesienia, badań czy analiz, na których oparto wprowadzenie wartości 

60 % s.m.org. jako granicznej. Projektowane przepisy stoją też w sprzeczności z zapisami 

sporządzonej przez Ministerstwo Środowiska w roku 2018 „Strategii postępowania z 

komunalnymi osadami ściekowymi”, które wskazują na zupełnie inne podejście do kryterium 

stabilizacji osadów.  

Uwaga została uwzględniona przez 

zmianę  treści projektu. 

 

 


