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Zdjęcie na okładce dzięki uprzejmości 
kierownictwa Oczyszczalni Ścieków w Gostyniu



Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

Aglomeracja Oznacza teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza 
są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były 
zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych, 
natomiast przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie 
się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych 
wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego 
zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę. (pojęcie 
zdefiniowane w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne; Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.).

Odzysk odpadów Wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów 
w całości lub w części, lub też prowadzące do odzyskania z odpadów 
substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania (art. 3 ust. 3 
pkt 9 ustawy o odpadach).

RLM Równoważna Liczba Mieszkańców. Za jednego „równoważnego 
mieszkańca” rozumie się ładunek substancji organicznych 
biologicznie rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego 
biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę 
(art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Rozporządzenie 
Ministra Środowiska 

w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. Nr 137, poz. 924.

Unieszkodliwianie 
odpadów

Poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, 
fizycznych lub chemicznych, określonym w załączniku nr 6 do ustawy 
o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza 
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska (art. 3 ust. 3 
pkt 21 ustawy o odpadach).

Ustawa o odpadach Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, 
poz. 1243 ze zm. – ustawa ta została uchylona z dniem 23 stycznia 
2013 r.
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  Temat i numer kontroli

Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 
2011–2012 (P/13/168).

  Cel kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 
wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

W szczególności kontrolą objęto:

 − w oczyszczalniach ścieków:

 � prowadzenie dokumentacji wytwarzania i przekazywania osadów w celu ich składowania, 
odzysku i recyklingu oraz sporządzanie i przekazywanie marszałkom województw rocznych 
zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych,

 � gospodarowanie osadami powstającymi w oczyszczalniach oraz jego zgodność  z pozwoleniami 
i obowiązującymi przepisami,

 � wykonywanie badań gruntów, na których stosowano osady,

 � realizację wniosków pokontrolnych inspekcji i organów samorządowych.

 − w urzędach marszałkowskich skuteczność działań podejmowanych przez marszałka województwa 
zapewniających:

 � weryfikację przez marszałków województw zbiorczych zestawień danych o osadach,

 � przydatność i funkcjonalność wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń, w zakresie dotyczącym 
osadów.

  Zakres podmiotowy kontroli, jej kryteria i okres objęty badaniami

 Kontrole przeprowadzono w ośmiu urzędach marszałkowskich oraz 36 jednostkach 
organizacyjnych eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków, obsługujących aglomeracje 
o różnych wielkościach. Wśród nich, 14 obsługiwało aglomeracje o równoważnej liczbie 
mieszkańców (RLM) w granicach od 2.000 do 20.000, a 22 powyżej 20.000, w tym trzy aglomeracje 
o RLM powyżej 100.000. Wykaz skontrolowanych podmiotów przedstawiono w załączniku nr 1 
do niniejszej informacji.

  Uzasadnienie podjęcia kontroli

Polska, przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy 
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych1. 
Na wprowadzenie w życie przepisów tej dyrektywy, Polska ma czas do końca 2015 r. W dyrektywie 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych ustalono m. in., że osad powstający w wyniku 
procesu oczyszczania ścieków winien być ponownie wykorzystany w każdym przypadku, 
gdy jest to właściwe. Sposoby usuwania osadów powinny natomiast ograniczać do minimum 
skutki niekorzystnego wpływu na środowisko. Dyrektywa Rady nr 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 

1  Dz.U.L.1991.135.40. z 30.05.1991 r.
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1999 r. w sprawie składowania odpadów2, obliguje z kolei państwa członkowskie do ograniczania 
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Niniejsza kontrola została 
podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli, a potrzebę jej przeprowadzenia uzasadniła 
m.in. konieczność monitorowania wypełniania przez Polskę wymogów ww. dyrektyw Rady 
Unii Europejskiej. Ponadto, wyniki kontroli miały posłużyć do sprawdzenia realizacji wniosków 
z kontroli zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych 
w województwie wielkopolskim, przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Poznaniu w 2009 r.3. 
Stwierdzono wówczas szereg istotnych nieprawidłowości w zakresie gospodarowania osadami, 
w szczególności w zakresie: prowadzenia ewidencji osadów, nieprawidłowego badania osadów 
przed ich wywiezieniem na grunty oraz badań gruntów, na których były one stosowane, 
bezprawnego stosowania ich na gruntach, gdzie obowiązuje zakaz stosowania.

2  Dz.U.L.1999.182.1. z 16.07.1999 r.

3  Kontrola nr P/09/167 „Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w województwie 
wielkopolskim w latach 2007–2009 (I półrocze); informacja o wynikach tej kontroli dostępna jest pod adresem http://www.
nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6167.html. Nr ewid. 30/2010/P09/167/LPO.
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie zagospodarowanie osadów ściekowych przez 
skontrolowane jednostki eksploatujące komunalne oczyszczalnie ścieków.

Gospodarowanie odpadami oznacza ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym 
również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami ich unieszkodliwiania. Podstawowym 
sposobem wykorzystania i zagospodarowania osadów ściekowych w procesie odzysku polega 
na stosowaniu ich na gruntach, tzn. rozprowadzaniu na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu 
do gleby w celu ich wykorzystywania. Kontrolowane jednostki wykorzystały wprawdzie niemal 
całość (ponad 98%) wytworzonych osadów, odbyło się to jednak z naruszeniem ustawowych zasad. 
Przypadki niezgodnego z przepisami postępowania z osadami stwierdzono aż w 32 podmiotach, 
na 36 skontrolowanych jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków.

Rzetelne wyniki badań osadów oraz informacje o  dawkach osadów, które można 
stosować na poszczególnych gruntach, użytkownikom tych gruntów przekazało jedynie 10% 
skontrolowanych podmiotów. Pozostałe oczyszczalnie bądź nie przekazały takich opinii, bądź 
przekazały opinie, które ze względu na swoje wady, nie gwarantowały ochrony gruntów przed 
skażeniem. Niezgodnie z obowiązującymi przepisami, aż w 70% skontrolowanych oczyszczalni, 
wykonywano badania gruntów, na których miały być zastosowane osady. Badania te wykonywano 
na wiele miesięcy przed zastosowaniem osadów lub już po ich zastosowaniu. Wadliwie pobierane 
były również próbki gruntu do badania. W części raportów z badań referencyjnych nie wskazano, 
pomimo ustawowego wymogu metod ich wykonania. Badań części gruntów w ogóle nie 
wykonało 13,8% skontrolowanych podmiotów. Ponad 40% skontrolowanych oczyszczalni 
zastosowało osady w niedozwolonych miejscach, tj.  m.in. na gruntach podlegających ochronie 
przyrodniczej, na terenach zabudowanych, na terenach ochrony pośredniej strefy ochrony ujęć 
wody, czy w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 
Osady wytworzone przez wszystkie skontrolowane oczyszczalnie zagospodarowano – zgodnie 
z tzw. zasadą bliskości  – na terenie województwa, w którym je wytworzono.

Pomimo ustawowego obowiązku, w większości (63,9%) skontrolowanych podmiotów nie 
wykonywano badań osadów składowanych na terenie oczyszczalni, badania te prowadzono 
rzadziej niż wymagały tego przepisy lub badania wykonano w oparciu o wadliwie pobrane próby. 
Większość (ponad 50%) ze skontrolowanych wytwórców osadów nie ustaliła – oddzielnie dla każdej 
zbadanej partii – dawki osadów,  możliwej do zastosowania na nawożonych gruntach.

Blisko połowa (44,6%) skontrolowanych jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie 
ścieków nie zagwarantowała właściwych warunków magazynowania osadów na terenie 
oczyszczalni. Były one składowane na nieutwardzonym i niezadaszonym podłożu, przez co mogły 
stanowić zagrożenie dla środowiska. Czas magazynowania osadów na terenie skontrolowanych 
oczyszczalni nie przekraczał terminów określonych w przepisach.

Większość (73,2%) objętych kontrolą jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie 
ścieków, prowadziła niezgodnie z wymogami ewidencje wytwarzania i przekazywania osadów. 
Uniemożliwiało to ustalenie rzeczywistych wielkości wytworzonych osadów oraz dokonanie oceny 
prawidłowości ich przemieszczania i sposobu odzysku. Tylko 11 (30,6%) oczyszczalni poddanych 
badaniom, wywiązało się rzetelnie z obowiązków sprawozdawczych. Większość ze sprawozdań  
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o rodzajach i ilościach oraz sposobach zagospodarowania osadów4, przekazanych marszałkom 
województw, zawierała nierzetelne bądź niekompletne dane. Blisko 30% skontrolowanych 
podmiotów sporządziła w sposób nierzetelny instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni, według 
której powinien się odbywać proces stabilizacji i higienizacji osadów lub postępowało w sposób 
niezgodny z przyjętym w instrukcji procedurami.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, skontrolowani marszałkowie województw nie podjęli 
wystarczających działań dla zapewnienia rzetelności informacji zawartych w przekazywanych im 
zbiorczych zestawieniach danych o wytworzonych i zagospodarowanych osadach. Ustalenia kontroli 
wykazały, że informacje te w części były niezgodne ze stanem faktycznym, a marszałkowie tylko 
dwóch województw (spośród ośmiu skontrolowanych) wydali decyzje zobowiązujące podmioty 
zarządzające oczyszczalniami do ich skorygowania. Tym samym, nierzetelne były – w części 
dotyczącej gospodarowania osadami – prowadzone w skontrolowanych urzędach marszałkowskich 
bazy danych, dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych 
zezwoleń, w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 2.2  Uwagi końcowe i wnioski

Jednostki eksploatujące komunalne oczyszczalnie ścieków, jak wykazały wyniki niniejszej 
kontroli, nie przestrzegały ustawowych zasad postępowania z wytworzonymi osadami. 
Marszałkowie województw nie wywiązywali się z kolei rzetelnie z ustawowego obowiązku 
weryfikowania prawdziwości danych o ilości wytworzonych w oczyszczalniach osadów oraz 
o ich zastosowaniu. Tym samym, informacje o gospodarowaniu osadami, jakimi dysponowali 
marszałkowie województw oraz Minister Środowiska, były nierzetelne. Uniemożliwiało to, 
w ocenie NIK, sprawowanie skutecznego nadzoru nad gospodarowaniem osadami wytworzonymi 
w oczyszczalniach ścieków działających na terenie właściwym skontrolowanym urzędom 
marszałkowskim. Niestosowanie się skontrolowanych podmiotów do zasad określonych 
w przepisach oraz nierzetelny nadzór nad gospodarowaniem osadami przyczyniły się, zdaniem 
Najwyższej Izby Kontroli, do stosowania osadów ściekowych na gruntach rolnych w sposób 
niedozwolony i mogący zagrozić środowisku.

Marszałkowie województw nierzetelnie weryfikowali roczne zestawienia o  ilości 
wytworzonych osadów i sposobie ich zagospodarowania. Jak wykazały badania kontrole, 
pracownicy skontrolowanych urzędów marszałkowskich różnie oceniali – kierując się własnym 
uznaniem, doświadczeniem i wiedzą – informacje o osadach, zawarte w rocznych zestawieniach 
przekazywanych przez ich wytwórców. Ponadto, wojewódzkie bazy danych o ilości wytworzonych 
osadów i sposobie ich zagospodarowania, nie były dostosowane do wprowadzenia  i przetwarzania 
części danych z formularzy zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów5 oraz 
o komunalnych osadach ściekowych6. Wzory tych formularzy określone zostały w załącznikach 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 

4  „Roczne zestawienia o rodzajach i ilości oraz o sposobach gospodarowania odpadami oraz o instalacjach i urządzeniach 
służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” oraz „zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach 
ściekowych”.

5  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i  ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o  instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

6  Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych.
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o odpadach7. Do wojewódzkich baz nie można było wprowadzić m.in. informacji o ilości suchej 
masy zastosowanych osadów. Część wprowadzonych danych nie była z kolei widoczna w raportach 
wygenerowanych z bazy.

Wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami jest narzędziem, 
które może być wykorzystane przez podmioty różnego szczebla w zarządzaniu środowiskiem. 
Zebrane w niej dane, szczególnie te o składzie i właściwości komunalnych osadów ściekowych 
oraz miejscach ich stosowania, powinny być pomocne w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką 
komunalnymi osadami ściekowymi. Narzędzie to nie było  jednak wykorzystywane. Dostęp 
do wojewódzkiej bazy danych, poza ministrem właściwym do spraw środowiska, posiadali: 
minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarząd 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, starostowie, wójtowie, burmistrzowie 
lub prezydenci miast, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, zarządy wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki publicznej. Z możliwości 
dostępu do danych zgromadzonych w bazach prowadzonych w skontrolowanych ośmiu urzędach 
marszałkowskich skorzystało jedynie 422, na 1270 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
119, na 165 starostów. Spośród pozostałych uprawnionych organów, dostęp do baz prowadzonych 
we wszystkich skontrolowanych urzędach marszałkowskich mieli Minister Środowiska, wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska oraz urzędy statystki publicznej. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska posiadał dostęp do bazy tylko jednego ze skontrolowanych województw, a pozostałe 
z ww. podmiotów z możliwości dostępu do danych zgromadzonych w bazach wojewódzkich nie 
skorzystały.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, aby w wydawanych przez Ministra Środowiska 
uregulowaniach prawnych konsekwentnie stosować jedno oznaczenie na powszechnie używane 
pojęcie dotyczące obciążenia oczyszczalni (RLM)8. Używanie w przepisach dwóch skrótów 
(RLM lub LRM) w celu określenia tego samego pojęcia może sugerować, że istnieją dwa różne 
wskaźniki.

Aby zapobiec niezgodnemu z ustawowymi zasadami gospodarowaniu osadami wytworzonymi 
przez jednostki eksploatujące komunalne oczyszczalnie ścieków, niezbędne jest wprowadzenie 
przez Ministra Środowiska mechanizmów skutecznego nadzoru nad tą gospodarką. W ocenie 
NIK, wzmocnienie nadzoru nad gospodarką osadami wymaga:

7  Dz. U. Nr 249, poz. 1674.

8  W polskich przepisach dotyczących określania wielkości oczyszczalni ścieków zastępczo jest używany skrót RLM lub LRM 
oznaczający identyczny wskaźnik w celu określenia wielkości oczyszczalni ścieków. Art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne 
posługuje się pojęciem równoważna liczba mieszkańców. Skrót RLM jest używany w rozporządzeniach Ministra Środowiska 
np. w rozporządzeniu z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.), czy 
rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366). Tymczasem zgodnie 
z § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), dla 
określenia wielkości oczyszczalni posłużono się skrótem LRM – liczba równoważnych mieszkańców, w rozumieniu przepisów 
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.). 
Skrót LRM zdefiniowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie polskiej klasyfikacji statystycznej 
dotyczącej działalności i urządzeń związanych z ochroną środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 218) nie różni się od definicji podanej 
w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Ostatnio wydawane publikacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego 
posługują się również skrótem RLM, np. „Ochrona Środowiska 2012”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
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 − wprowadzenia dla wytwórców osadów obowiązku informowania gminy o zamiarze zastosowania 
osadów na gruntach tej gminy, ze wskazaniem masy i miejsca zastosowania oraz wyników badań 
gruntów i osadów, w celu zapewnienia prawidłowego ich dawkowania,

 − doprecyzowania terminu „każdorazowego” badania gruntów przed zastosowaniem na nich osadów, 
aby zapobiec stosowaniu osadów na gruntach, na których po badaniach były wykonywane zabiegi 
agrotechniczne, np. nawożenie, plonowanie itp. (skład gruntu w czasie pomiędzy badaniem 
a zastosowaniem osadów uległ zmianie),

 − zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz zgodności z obowiązującym stanem prawnym 
wojewódzkich baz danych dotyczących gospodarowania odpadami.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę zwiększenia nadzoru nad badaniami osadów i gruntów 
na których są one stosowane, w tym rzetelnym poborem prób do tych badań. Opinię o zasadności 
zwiększenia nadzoru nad badaniami osadów (szczególnie w zakresie badań parazytologicznych) 
i gruntów, na których są one stosowane wyrazili również uczestnicy panelu ekspertów 
zorganizowanego 23 maja 2013 r. w Najwyższej Izbie Kontroli.

Niniejsza kontrola potwierdziła, że aktualna pozostaje nadal część niezrealizowanych wniosków 
skierowanych do Ministra Środowiska w związku z ustaleniami kontroli NIK przeprowadzonej 
w 2009 r. Proponowane wówczas przez NIK zmiany przepisów, miały zapewnić skuteczną 
kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania osadów do gruntów. NIK wnioskowała również 
o wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez rzeczoznawców stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów przed zastosowaniem osadów w zwiększonej dawce na gruntach 
zdegradowanych i przeznaczonych do rekultywacji. Ustalenia niniejszej kontroli wykazały, 
że w obszarach tych nadal występują nieprawidłowości, które mogą niekorzystnie wpływać 
na środowisko.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

Gospodarka wodno-ściekowa należy do istotnych zadań samorządu gminnego. Urządzenia 
do oczyszczania ścieków, będące we władaniu samorządów gminnych, stanowią składnik ich 
majątku, a koszty eksploatacji obciążają mieszkańców. W związku z nakładami finansowymi 
w ostatnim dziesięcioleciu – wspomaganymi środkami Funduszu Spójności (wcześniej ISPA), 
funduszami strukturalnymi i  krajowymi funduszami ochrony środowiska – gospodarka 
wodnościekowa stanowiła ważny element poprawy infrastruktury naszego kraju.

Odpadem gospodarki ściekowej jest w szczególności osad. Zgodnie z ustawą dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, komunalnym osadem ściekowym jest pochodzący z oczyszczalni ścieków osad 
z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych 
oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych9. Komunalne osady 
ściekowe nie posiadają zasadniczo statusu odpadów niebezpiecznych. Podstawowe znaczenie 
dla ewentualnego ich zaliczenia do odpadów niebezpiecznych ma ich skład oraz skuteczność 
procesu stabilizacji (uzdatnienie, higienizacja). W szczególności komunalne osady ściekowe będą 
odpadami niebezpiecznymi, jeżeli zawierać będą składniki wymienione w załączniku nr 3 do ustawy 
o odpadach (np. metale ciężkie) lub będą posiadać którekolwiek z właściwości wymienionych 
w załączniku nr 4 do ustawy odpadach10.

Każdy wytwórca (posiadacz) odpadów, w  tym oczywiście osadów, jest obowiązany 
do postępowania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami 
ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności odpady powinny 
być poddane procesowi odzysku, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie 
jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, podlegać winny unieszkodliwieniu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach, odzysk osadów polega na ich zastosowaniu, 
przy czym powinien on się odbywać z zachowaniem szeregu warunków określonych w przepisach. 
Wyjaśnić należy, iż surowy osad jest uwodniony w 97%-99% i dodatkowo zawiera stałe 
i rozpuszczone w wodzie osadowej substancje mineralne i organiczne, koagulanty, żele oraz 
uwięzione w nich pęcherzyki gazów. Natomiast ustabilizowany osad, klasyfikowany jako odpad 
o kodzie „19 08 05”, jest najczęściej uwodniony w 60%-88%. W sprawozdawczości masa osadu 
przeliczana jest na tzw. suchą masę osadów (czyli masę bez zawartości wody).

Podstawowy proces odzysku osadu, oznaczony symbolem R10, polega na rozprowadzaniu go 
na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Zgodnie z postanowieniami art. 43 
ust. 1 ustawy o odpadach, odzysk polega na zastosowaniu osadów: [1] w rolnictwie, do uprawy 
płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz, [2] do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, [3] do dostosowania 

9  Definicja powyższa jest tożsama z pojęciem osadów przyjętym w art. 2 dyrektywy Rady nr 86/278/ EWG z 12 czerwca 1986 r. 
w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleby, w przypadku wykorzystaniu osadów ściekowych w rolnictwie. Statusu 
osadów nie wyłącza okoliczność, iż w oczyszczalni poddawane są oczyszczaniu ścieki przemysłowe, albowiem ściekami, 
zgodnie z dyrektywą Rady nr 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, są ścieki bytowe lub mieszanina ścieków 
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi. Ustawa o odpadach zalicza osady (nie tylko 
osady ściekowe) do kategorii Q9, czyli kategorii pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy 
z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.).

10  Do właściwości, które powodują zakwalifikowanie substancji do kategorii odpadów niebezpiecznych, należy zawartość 
np. żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 
do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów, a także substancji, które – jeśli są wdychane 
lub dostają się drogą pokarmową lub wnikają przez skórę – mogą spowodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia oraz 
substancji „ekotoksycznych”, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub 
więcej elementów środowiska.
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gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
[4] do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, [5] do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz. Powinien on się odbywać z zachowaniem warunków określonych 
w art. 43 ust. 1a-6 ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych. Należy do nich m. in., wynikający z art. 43 ust. 2 ustawy, obowiązek wcześniejszego 
poddania osadów stabilizacji i odpowiedniemu przygotowaniu do celu i sposobu ich stosowania, 
w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu 
procesowi, który obniża podatność osadu na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.

Ustabilizowane osady, o ile nie zawierają ponadnormatywnych ilości metali ciężkich, mogą 
poprawiać stan agrotechniczny nawożonych gruntów, ponieważ zawierają dużą koncentrację 
przyswajalnych związków organicznego fosforu, wapna i magnezu.

Istnieje obowiązek poddania osadów oraz gruntów, na których mają one być stosowane, 
badaniom laboratoryjnym, o czym mowa dalej.

W dniu 14 grudnia 2012 r. została uchwalona ustawa o odpadach11, która nie zmienia dotychczas 
obowiązujących zasad postępowania z osadami. Z uwagi na to, że w toku kontroli były badane 
faktyczne stany za  lata 2011–2012, na potrzeby niniejszego opracowania nie omówiono 
szczegółowo zmian wprowadzonych tą ustawą.

W Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – na koniec 2011 r. 
eksploatowano 3 143 oczyszczalnie ścieków komunalnych, które obsługiwały 25,3 mln  
mieszkańców, tj. 65,7% populacji kraju. W sprawozdaniach do GUS za 2011 r., kierownicy tych 
oczyszczalni wykazali, że w wyniku oczyszczania 1 258 hm3 ścieków, wytworzono 519,2 tys.  Mg 
osadów przeliczonych na suchą masę.

Przystępując do Unii Europejskiej, w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych 
zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK)12. Na lata 2007–2015 w zaktualizowanej wersji KPOŚK przewidziano 
wydatki na realizację inwestycji w aglomeracjach w łącznej wysokości 37,4 mld zł, w tym 
na systemy kanalizacyjne 23,7 mld zł, na oczyszczalnie ścieków 12,4 mld zł, a na zagospodarowanie 
osadów 1,3 mld zł. W latach 2010–2011, na zadania związane z realizacją KPOŚK poniesiono 
w aglomeracjach nakłady w wysokości 15,2 mld zł, z czego na sieci kanalizacyjne 10,4 mld zł, 
tj. 68,5%, a na oczyszczalnie ścieków 4,8 mld zł, tj. 31,5%13.

W poddanych kontroli NIK oczyszczalniach ścieków, liczba mieszkańców korzystających 
z systemu kanalizacyjnego wzrosła z 990,2 tys. w 2010 r. do 1 032,7 tys. osób w 2011 r. (o 4,3%), 
a obsługiwanych przez tabor asenizacyjny zmniejszyła się odpowiednio ze 125,7 tys. do 117,6 tys. 
osób. W oczyszczalniach tych zmniejszyła się objętość oczyszczonych ścieków z 81 653 tys. m3 

w 2010 r. do 75 542 tys. m3 w 2011 r. (spadek o 7,5%). Liczbę mieszkańców korzystających 
z systemu kanalizacyjnego oraz ilości oczyszczanych ścieków komunalnych w latach 2011–2012 
przedstawiono w tabeli nr 4, w załączniku do niniejszej informacji.

11  Dz.U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23 stycznia 2013 r.

12  Ostatnia aktualizacja KPOŚK – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – M.P. Nr 62, poz. 589.

13  Dane zawarte w opublikowanej, w 2013 r., informacji NIK o wynikach kontroli stanu realizacji Krajowego Programu Ścieków 
Komunalnych – Nr ewid. 17/2013/K12001/KSI.
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 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. Stan formalno-prawny gospodarki osadami  i sposoby ich zagospodarowania

Stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 2 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wytwórca 
odpadów obowiązany był do uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie (wytwarzanie osadów)14. 
W przypadku mniejszych oczyszczalni15, w myśl dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, wytwórca 
był obowiązany do przedkładania właściwemu organowi (staroście) informacji o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach gospodarowania, w tym osadach.

Zgodnie z wymogami art. 7 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów był obowiązany m.in. 
w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi. Podstawowe kierunki zagospodarowania 
osadów, wskazane są w art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach (omówione na poprzedniej stronie tej 
informacji).

1.  W okresie objętym kontrolą badane większe oczyszczalnie, obsługujące aglomeracje powyżej 
20.000 RLM, wytwarzające osady powyżej granicy przewidzianej w art. 17 ust. 2 ustawy o odpadach, 
posiadały stosowne pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym osadów, z uwzględnieniem 
ich zbierania i transportu. Mniejsze zaś oczyszczalnie, obsługujące aglomeracje do 20.000 RLM, 
przekazywały właściwym starostom informacje o  wytwarzanych odpadach i  sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych. Tylko jedna 
oczyszczalnia (w Chmielniku), spośród 36 badanych nie przekazała staroście informacji, a w sześciu 
innych (Bobowej, Dąbrowie Białostockiej, Chojnicach, Polanicy-Zdroju, Sławkach, Strzelnie,) 
wystąpiły rozbieżności pomiędzy przekazaną informacją, a stanem faktycznym. Polegały one 
głównie na nieaktualizowaniu składanych informacji o postępowaniu z wytwarzanymi odpadami, 
co było działaniem nierzetelnym.

2.  Kierunki zagospodarowania wytwarzanych osadów i ich dalsze przeznaczenie zestawiono 
w tabeli nr 4 w załączniku do niniejszej informacji oraz na poniższych wykresach nr 1 i 2. Udział 
procentowy wytwarzanych osadów kierowanych do zagospodarowania na gruntach na produkcję 
rolniczą oraz do nawożenia roślin nieprzeznaczonych do spożycia oraz do produkcji kompostu 
był wyższy dla małych  oczyszczalni (poniżej 20 000 RLM) i wynosił 57,4%, tymczasem większe 
oczyszczalnie kierowały na te cele 52,1% wytworzonych osadów. Relatywnie wysoki stopień 
odzyskiwania osadów w procesie rolniczego wykorzystania, a  także do produkcji roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia jest pozytywną praktyką, ponieważ są to jak najbardziej prawidłowe 
kierunki gospodarowania osadami.

14  Jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż 
niebezpieczne rocznie.

15  Jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż 
niebezpieczne.
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Wykres nr 1
Udział procentowy wytwarzanych osadów w kontrolowanych oczyszczalniach stosowanych 
na gruntach w latach 2011–2012

Źródło: Badania własne NIK

Udział procentowy wytwarzanych osadów wykorzystanych do rekultywacji gruntów oraz 
magazynowanych na koniec roku na terenie oczyszczalni był wyższy dla oczyszczalni poniżej 
20 000 RLM i wynosił odpowiednio 9,4% i 24,6%, tymczasem oczyszczalnie powyżej 20 000 RLM 
kierowały na te cele odpowiednio 0,3% i 18,0%. Oczyszczalnie powyżej 20 000 RLM w większym 
stopniu wykorzystywały osady do produkcji nawozów. Udział w bilansie wytwarzanych osadów 
przeznaczanych do produkcji nawozów, dla tych oczyszczalni wynosił 6,1%, podczas gdy 
oczyszczalnie poniżej 20 000 na te cele kierowały 1,9% wytworzonych osadów. Zjawiskiem 
pozytywnym (pożądanym) był niski udział osadów wytworzonych w oczyszczalniach, wywiezionych 
na komunalne składowiska odpadów.

Wykres nr 2
Udział procentowy wytwarzanych osadów w kontrolowanych oczyszczalniach w latach 2011–2012  
i ich wykorzystanie na wybrane cele

Źródło: Badania własne NIK
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3.  W kontrolowanych oczyszczalniach przestrzegano zasady zakazującej stosowania osadów 
poza obszarem województwa (w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów 
do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca położonego na obszarze tego samego 
województwa możliwe jest ich stosowanie na terenie innego województwa), co było zgodne 
z wymogiem art. 9 ust. 3, 3a i 4 ustawy o odpadach.

W oczyszczalniach przestrzegano terminów tymczasowego składowania osadów na terenie 
oczyszczalni zgodnie z dyspozycją art. 63 ustawy o odpadach. Osady przeznaczone do odzysku nie 
były magazynowane dłużej niż przez okres 3 lat, natomiast osady przeznaczone do wywiezienia 
na składowiska były składowane nie dłużej niż przez okres jednego roku. W oczyszczalniach 
ścieków w Aleksandrowie łódzkim i Skierniewicach nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy 
przestrzegano tego obowiązku, bowiem w jednostce nie dokumentowano rotacji magazynowanego 
osadu. Oczyszczalnia w Chmielniku przekroczyła te terminy, ponieważ osady gromadzone tam były 
od 1995 r. w trzech lagunach do których doprowadzano je z pominięciem ich zwymiarowania i bez 
prowadzenia ewidencji. Kierownik Wydziału Eksploatacji w oczyszczalni wyjaśnił, że nie stosował 
przepisu dotyczącego okresu magazynowania odpadów, ponieważ uważał, że tymi sprawami 
powinien się zajmować ktoś z biura Spółki eksploatującej oczyszczalnię.

3.2.2. Ewidencjonowanie wytwarzania i przekazywania osadów

Obowiązek prowadzenia przez posiadacza odpadów, w tym wytwórcę osadów, ilościowej 
i jakościowej ewidencji wytworzonych odpadów – w formie m. in. kart ewidencji odpadów 
(w tym osadów) i kart przekazania odpadów (w tym osadów) – wynika z art. 36 ustawy 
o odpadach.

Posiadacz osadów na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach jest obowiązany sporządzić 
roczne zbiorcze zestawienia danych o ich rodzajach i ilości oraz o sposobach gospodarowania 
odpadami i osadami, które powinien przekazać marszałkowi województwa do dnia 15 marca 
za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach).

1.  Spośród 36 skontrolowanych oczyszczalni, tylko w 10, tj. 27,8% nie stwierdzono 
nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji wytwarzania i przekazywania osadów. Były 
to oczyszczalnie w Grajewie, Mońkach, Koninie, Koronowie, Krotoszynie, Kuślinie Nakle nad Notecią, 
Toruniu, Słomnikach i Skierniewicach. W pozostałych oczyszczalniach ewidencja ta była prowadzona 
wadliwie, ponieważ nie zawierała określonych przepisami danych (np. nie zostały wypełnione 
rubryki dotyczące składu i właściwości tych osadów, nie wprowadzono danych dotyczących 
zawartości masy suchej, zawartości substancji organicznych, azotu, metali oraz żywych jaj 
pasożytów), brakowało kart przekazania osadów, karty nie były zgodne lub wymaganym wzorem16. 
W wyjaśnieniach osoby odpowiedzialne tłumaczyły, że spowodowane to było zmieniającymi 
się przepisami, brakiem bieżącego nadzoru, niedostosowaniem eksploatowanych systemów 
informatycznych, brakiem części wyników badań laboratoryjnych. Nierzetelne prowadzenie 

16  Wzory obowiązujących formularzy wraz z objaśnieniami ich wypełniania określono w załącznikach nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
W karcie ewidencji komunalnych osadów ściekowych (załącznik nr 2), wytwarzający osady jest zobowiązany wpisać oprócz 
danych statystycznych o osadach, także dane szczegółowe o ich składzie i właściwościach oraz o miejscu stosowania, 
z podaniem m.in. nr działki i obrębu geodezyjnego gruntu. W przypadku braku wykorzystania osadów na cele określone 
w art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach (tj. na gruntach), możliwe jest sporządzanie karty ewidencji osadów według załącznika 
nr 1 do omawianego rozporządzenia. Przekazanie osadów powinno być udokumentowane kartami przekazania odpadów 
(w naszym przypadku osadów).
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ewidencji wytworzonych osadów oraz kart ich przekazania uniemożliwia ustalenie rzeczywistych 
wielkości wytworzonych osadów. Znacząco utrudnia również dokonanie oceny prawidłowości 
przemieszczania się osadów i sposobu ich odzysku.

2.  Tylko cztery oczyszczalnie (w Gorlicach, Koninie, Kuślinie i Rabce-Zdroju) na bieżąco 
posługiwały się, zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach17, 
zalegalizowanymi wagami do ważenia wywożonych osadów. W pozostałych oczyszczalniach 
ustalenia masy produkowanych i   wywożonych osadów  dokonywano na  podstawie 
reprezentatywnego, okresowego (np. raz na pół roku) zważenia osadu rozmieszczonego 
na środku transportowym i oznaczenia jego objętości oraz masy. Przy kolejnych transportach 
stosowano tę samą objętość, która odpowiadała masie próbki reprezentatywnej. Innym sposobem 
szacunkowego ustalenia masy osadów były metody polegające na ustaleniu ich masy właściwej 
i pomiaru ich objętości. Masa wywożonych osadów była określana szacunkowo i nie zapewniała 
precyzyjnego dozowania ich na gruntach w celu niedopuszczenia do przekroczenia dopuszczalnych 
dawek (na gruntach tych stosowano maksymalne dopuszczalne dawki). W wyjaśnieniach 
osoby odpowiedzialne za ten stan tłumaczyły m.in., że waga nie była przewidziana w projekcie 
oczyszczalni.

3.  Spośród 36 skontrolowanych oczyszczalni, tylko 1118 tj. w 30,6% przekazywało marszałkowi 
województwa terminowo i wypełnione rzetelnie „roczne zestawienia o ich rodzajach i ilości oraz 
o sposobach gospodarowania odpadami oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów” oraz „roczne zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach 
ściekowych”19. W „rocznych zbiorczych zestawieniach…” pozostałych oczyszczalni stwierdzano 
m.in. niezgodności podawanych danych z prowadzoną ewidencją oraz wykonywanymi badaniami 
laboratoryjnymi, nie wypełniano także wszystkich wymaganych rubryk (np. dotyczących badań 
laboratoryjnych, czy nr ewidencyjnych działek, gdzie zastosowano osady). W wyjaśnieniach osoby 
odpowiedzialne tłumaczyły występujące nieprawidłowości zmieniającymi się przepisami, brakiem 
bieżącego nadzoru, brakiem wszystkich wyników badań laboratoryjnych, błędami w prowadzeniu 
ewidencji osadów. Zestawienia te stanowią jedno z ważniejszych źródeł informacji dla wojewódzkiej 
bazy danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami oraz służą do sporządzania raportów 
w tym zakresie.

Przykładowo:
 y „Roczne zbiorcze zestawienia…” z oczyszczalni w Limanowej za lata od 2007 r. do 2012 r. przekazano dopiero 

7 stycznia 2013 r., pomimo że dane te należało przesłać do dnia 15 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy.
 y W „rocznych zbiorczych zestawieniach danych…” o wytworzonych osadach w oczyszczalni w Łęczycy podano 

m.in., że masa wytworzonych osadów wyniosła prawie trzykrotnie więcej niż wynikało to z kart wytworzonych 
osadów. Pozostałe dane zawarte w „rocznych zbiorczych zestawieniach…” za lata 2011-2012 również nie były 
zgodne z kartami ewidencji (np. inne wartości składu i właściwości osadów, postać osadów, powierzchnia, na której 
stosowano te osady).

17  Dz. U. z  2013 r., poz. 1069.

18  Oczyszczalnie w Grajewie, Hajnówce, Koninie, Kuślinie, Kutnie, Mońkach, Oleśnicy. Skierniewicach, Słomnikach, Toruniu, 
Włoszczowej.

19  Wzór formularza do sporządzania i przekazywania rocznego „zbiorczego zestawienie danych o ich rodzajach i ilości oraz 
o sposobach gospodarowania odpadami oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów” jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 
Nr 249, poz. 1674). W przypadku stosowania osadów w procesach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach  
tj. na gruntach, wytwórca osadów zobowiązany jest dodatkowo sporządzić „zbiorcze zestawienie danych o komunalnych 
osadach ściekowych” na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.
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 y Wykazane w „rocznych zbiorczych zestawieniach…” do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za lata 
2011 i 2012 grunty, na które były wywożone osady powstające w oczyszczalni we Włoszczowej nie były zgodne 
z prowadzonymi rejestrami gruntów.

3.2.3 Postępowanie z osadami na terenie oczyszczalni

Proces stabilizacji i higienizacji powinien się odbywać zgodnie z  instrukcją obsługi 
i eksploatacji oczyszczalni. Obowiązek posiadania instrukcji jako całości procesu technologicznego 
oczyszczalni wynika z § 18 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków20.

Stosownie do przepisów art. 43 ust. 2-4 ustawy o odpadach, ustabilizowane osady muszą być 
poddane badaniom przez ich wytwórcę, który jest obowiązany do przekazywania osobie władającej 
gruntem wyników badań21 oraz informacji o dopuszczalnych dawkach osadów do stosowania 
na tych gruntach.

1.  Spośród 36 skontrolowanych oczyszczalni, tylko 25, tj. 69,4% posiadało instrukcje 
obsługi i eksploatacji, w których ujęto podstawowe procedury związane z postępowaniem 
z osadami. Pozostałe 11 oczyszczalni (Busko Zdrój, Chmielnik, Dąbrowa Białostocka, Grajewo, 
Koronowo, Limanowa, Mońki, Nakło nad Notecią, Polanica Zdrój, Słomniki, Strzelno) posiadało 
instrukcje niekompletne, ponieważ nie ujęto w nich wszystkich istotnych etapów postępowania 
z osadami. W wyjaśnieniach odpowiedzialne za ten stan osoby tłumaczyły, że nieprawidłowości 
te spowodowane były zmianami technologicznymi w oczyszczalniach i nie zwrócono uwagi 
na konieczność uzupełnienia instrukcji. Brak aktualnej instrukcji i obsługi w postępowaniu 
z wytwarzanymi osadami był następstwem nierzetelności zarządzających oczyszczalniami.

Przykładowo:
 y W procedurze odbioru i oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Limanowej nie opisano procesów stabilizacji 

i higienizacji osadów. Nie ujęto w niej obsługi linii odwadniania osadu z urządzeniami do higienizacji. Kierownik 
Spółki wyjaśnił, że przez niedopatrzenie nie uwzględnił w opracowanej procedurze stanu rzeczywistego 
wynikającego z faktu uruchomienia w grudniu 2008 r. linii do odwadniania osadów.

 y W oczyszczalni w Dąbrowie Białostockiej nie przestrzegano postanowień instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków 
w zakresie poddawania osadu procesowi ciągłej higienizacji wapnem palonym. W trakcie oględzin oczyszczalni  
stwierdzono, że nie były włączone urządzenia węzła higienizacyjnego (dawkownik wapna palonego oraz mieszalnik 
wapna z osadem). Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że przyczyną wyłączenia urządzeń węzła higienizacyjnego była 
nieszczelność instalacji, skutkująca zbrylaniem się wapna i zapychaniem dozownika.

2.  Obowiązek wykonywania badań osadów magazynowanych na terenie oczyszczalni ma 
wykluczyć niebezpieczeństwo skażenia środowiska szkodliwymi substancjami i organizmami 
chorobotwórczymi. W okresie objętym kontrolą w 23 oczyszczalniach22 (spośród 36), niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wykonywano badania osadów. Nieprawidłowości te polegały na:

 � niewykonywaniu badań osadów składowanych na terenie oczyszczalni z częstotliwością określoną 
przepisami § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

 � nieegzekwowaniu od laboratorium podania informacji, czy badania były wykonane zgodnie 
z metodami referencyjnymi,

 � nierzetelnym poborze prób osadów do badań.

20  Dz. U Nr 96, poz. 438.

21  Badania osadów obejmują oznaczenie w  nich zawartości określonych metali ciężkich oraz obecności bakterii 
chorobotwórczych i żywych jaj pasożytów jelitowych.

22  Nie stwierdzono nieprawidłowości w następujących oczyszczalniach: Chojnice, Grajewo, Hajnówka, Konin, Krotoszyn, 
Kuślin, Lębork, Mońki, Rogoźno, Skierniewice, Strzelno, Toruń, Włoszczowej.
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W wyjaśnieniach osoby odpowiedzialne tłumaczyły występujące nieprawidłowości zmieniającymi 
się przepisami, brakiem bieżącego nadzoru, błędną interpretacją przepisów. Nieprzestrzeganie 
wymogów dotyczących pobierania próbek osadu powoduje, iż badanie laboratoryjne jest 
niemiarodajne i nie może stanowić podstawy do uznania osadów za przebadane. Wprawdzie 
rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych nie nakłada obowiązku sporządzania 
pisemnych raportów z dokumentowania poboru prób osadów przekazywanych do badań 
laboratoryjnych, ale brak takich dokumentów uniemożliwia ustalenie jaka masa osadu została 
zbadana, z jakich miejsc osad pobrano i jaka była faktyczna ilość pobranych próbek. Zaznaczyć 
trzeba, że część kontrolowanych oczyszczalni protokoły poboru prób sporządzała, co jest 
przykładem stosowania „dobrych praktyk”.

Przykładowo:
 y W oczyszczalni w Polanicy-Zdroju w latach 2011–2012 zaniechano badań w pięciu z sześciu obowiązujących 

terminach.
 y W sporządzanych raportach z poboru prób osadów do badań wytworzonych w oczyszczalni w Aleksandrowie 

Łódzkim nie podano czasu i miejsca pobrania próbek, liczby próbek oraz objętości osadu.

3.  Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o odpadach osady grunty, na których mają być stosowane, 
powinny być (przed stosowaniem) poddane badaniom przez wytwórcę osadów. Na podstawie 
§ 3 ust. 1 i § 5 ust. 323 rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych, wynika że przy 
stosowaniu osadów na gruntach, ich dawkę ustala się oddzielnie dla każdej zbadanej objętości 
osadu, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek osadu przed ich zastosowaniem. 
Spośród 3324 oczyszczalni w 1725, tj. 51,5% nie realizowało tego wymogu. Nieprawidłowości 
najczęściej polegały na nieoddzielaniu na terenie oczyszczalni wcześniej zbadanych osadów 
od wytwarzanych na bieżąco. Skutkiem takiego postępowania było wywożenie na grunty 
zmieszanych osadów badanych i niebadanych. Zdarzały się przypadki niewykonania badań całych 
partii osadów, przed ich wywiezieniem. W wyjaśnieniach osoby odpowiedzialne tłumaczyły 
występujące nieprawidłowości zmieniającymi się przepisami, brakiem bieżącego nadzoru, błędną 
interpretacją przepisów, brakiem oddzielnych miejsc na składowanie na terenie oczyszczalni 
osadów przebadanych i niebadanych.

Przykładowo, 
 y Laguna, na której gromadzono osady wytwarzane w oczyszczalni w Oleśnicy nie posiadała wydzielonych sektorów 

na osady już zbadane i niezbadane.
 y Miejsca składowania osadów w oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim nie posiadały oznaczeń, które osady 

pochodzą z bieżącej produkcji i nie były badane laboratoryjnie, a które przebadano i mogą być wydawane 
odbiorcom do stosowania na glebie.

 y W latach 2011–2012 nie badano każdej partii osadów wytwarzanej w oczyszczalni w Dąbrowie Białostockiej 
przed wywiezieniem na grunty rolne. Oczyszczalnia nie dysponowała wiarygodnymi danymi dotyczącymi masy 
osadów przebadanych i niezbadanych.

4.  Ustalono, że spośród 36 skontrolowanych oczyszczalni w 1626, tj. 44,6% magazynowane 
osady na terenie oczyszczalni były składowane na nieutwardzonym podłożu i (lub) nie posiadały 

23  Próbkę osadu do badań uzyskuje się przez połączenie i dokładne zmieszanie próbek pobranych w tym samym czasie 
z różnych miejsc przeznaczonych do badań osadów, przy czym liczba tych próbek wynosi co najmniej 10, 15 lub 30 
w zależności od objętości poddanych badaniom osadów.

24  Nie uwzględniono oczyszczalni wykorzystujących osady do produkcji nawozów (Chojnice), przekazujących je na składowiska 
(Bobowa, Lubin).

25  Oczyszczalnie: Aleksandrów łódzki, Chmielnik, Dąbrowa Białostocka, Gostyń, Grajewo, Hajnówka, Kąty Wrocławskie, Kutno, 
łęczyca, Oleśnica, Ostrowiec Świętokrzyski, Polanica-Zdrój, Stawiszyn, Rogoźno, Środa Wielkopolska, Rabka-Zdrój, Słomniki.

26  Oczyszczalnie: Aleksandrów łódzki, Chmielnik, Dąbrowa Białostocka, Gostyń, Hajnówka, Kąty Wrocławskie, Koronowo, Krotoszyn, 
Nakło nad Notecią, łęczyca, Oleśnica, Ostrowiec Świętokrzyski, Polanica-Zdrój, Strzelno, Rogoźno, Środa Wielkopolska.
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wiaty osłaniającej je przed opadami atmosferycznymi. Zgodnie z art. 6 ustawy o odpadach, 
wytwórca odpadów jest obowiązany ograniczyć negatywne oddziaływanie ich na środowisko. 
Z kolei art. 43 ust. 2a ustawy o odpadach zakazuje nawadniania osadów poddanych uprzednio 
procesowi osuszania. Brak zadaszenia, a tym samym narażenie osadów na działanie warunków 
atmosferycznych, może prowadzić do naruszenia zakazu nawadniania osadów poddanych 
uprzednio procesowi osuszania, nawet jeśli nie jest to działanie celowe. Składowanie osadów 
na nieutwardzonym gruncie powoduje przenikanie z nich odcieków wprost do gruntów i może 
być powodem skażenia wód podziemnych. W wyjaśnieniach osoby odpowiedzialne tłumaczyły 
występujące nieprawidłowości brakiem bieżącego nadzoru, błędną interpretacją przepisów, 
brakiem odpowiedniego miejsca na składowanie osadów na terenie oczyszczalni.

Przykładowo: 
 y Stosownie do postanowień zezwolenia Starosty na odzyskiwanie odpadów, wytworzone w oczyszczalni 

w Hajnówce osady przed ich przekazaniem do stosowania, składowano na terenie byłej kopalni żwiru. Miejsce 
składowania nie posiadało utwardzonego podłoża i nie zostało przykryte wiatą.

 y Tymczasowe składowisko osadów w oczyszczalni w Strzelnie nie było zadaszone. W toku oględzin stwierdzono 
zalegającą pokrywę śnieżną i zamarznięte kałuże. Na części osadu, która nie była przykryta śniegiem widoczny 
był mech.

3.2.4. Stosowanie osadów na gruntach

Przepisy art. 43 ust. 3 ustawy o odpadach i § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych nakazują wytwórcom osadów badanie gruntów, na których mają być 
one zastosowane. Badanie to przeprowadza się każdorazowo przed zastosowaniem osadów. 
Dopuszczalne dawki osadów jakie mogą być stosowane na  gruntach określa §  3 ust.  6 
rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z art. 43 ust. 1b ustawy 
o odpadach, odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie osadów do celów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 tego przepisu, spoczywa na ich wytwórcy.

Zgodnie z  art.   43 ust.  4 ustawy o  odpadach ,  wytwórca osadów  jest zobowiązany 
do przekazywania osobie władającej nieruchomością, na której osady mają być stosowane, wyniki 
badań oraz dane o dopuszczalnych dawkach tego osadu przed jego zastosowaniem.

Przepis art. 43 ust. 6 ustawy o odpadach zakazuje stosowania osadów na terenach czternastu 
kategorii, np. obszary chronionego krajobrazu, pastwiska, na terenach zabudowanych, na terenach 
ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych. 
Na podstawie rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych zakazuje się stosowania 
osadów na gruntach lekkich o odczynie pH gleby mniejszym niż 5,6 (§ 2 ust. 1 pkt 5) oraz 
aplikowania osadów w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez 
ludzi (§ 2 ust. 1 pkt 7).

1.  Spośród 30 skontrolowanych oczyszczalni stosujących osady na gruntach27, tylko w 1028, 
tj. 30% nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z badaniami gruntów przed stosowaniem 
na nich osadów. Nieprawidłowości dotyczyły przekroczenia dopuszczalnych dawek osadów 
stosowanych na gruntach, braku badań gruntów, pobierania próbek do badań, niepodania 
w  raportach z  badań referencyjnych metod wykonanych badań, wykonywania badań 

27  W omawianym obszarze w ocenie nie uwzględniono oczyszczalni wykorzystujących osady do odzysku na terenie 
oczyszczalni (Toruń), do produkcji nawozów (Chojnice), przekazujących je do kompostowni (Limanowa) lub na składowiska, 
w tym ich rekultywację (Bobowa, Kąty Wrocławskie, Lubin).

28  Oczyszczalnie: Mońki, Koronowo, Nakło nad Notecią, Słominki, Kutno, Skierniewice, Konin, Krotoszyn, Rogoźno, Stawiszyn.
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z wielomiesięcznym wyprzedzeniem przed stosowaniem na gruntach osadów lub dopiero po ich 
zastosowaniu29. Badań części gruntów w ogóle nie wykonało cztery, tj. 13,8% skontrolowanych 
podmiotów (Busko-Zdrój, Chmielnik, Kuślin, Szemud). W wyjaśnieniach osoby odpowiedzialne 
tłumaczyły występujące nieprawidłowości brakiem bieżącego nadzoru, błędną interpretacją 
przepisów. Analogicznie jak w przypadku badań osadów, negatywnie należy ocenić nagminne 
zjawisko lekceważenia obowiązku rzetelnego wykonywania badań fizykochemicznych gruntów 
na których mają być zastosowane osady lub w ogóle brak takich badań. Wzrasta w ten sposób 
zagrożenie skażenia środowiska nadmiarem metali ciężkich, a nadto szkodliwym stosowaniem 
osadów na glebach o nadmiernie niskim wskaźniku kwasowości gruntów. Praktyka ignorowania 
obowiązku systematycznego badania gruntów świadczy o nierzetelnym nadzorze nad prawidłowym 
gospodarowaniem osadami.

W przypadku badań gruntów dowolnie jest interpretowany przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych, w myśl którego „każdorazowo” przed zastosowaniem 
osadów wykonuje się badanie gruntów, na których mają być one zastosowane. Kontrola NIK 
wykazała istotne różnice w interpretacji terminu obowiązku „każdorazowego” badania gruntu przed 
stosowaniem na nich przez wytwórców osadów, np. stwierdzono przypadki stosowania osadów 
rok po badaniach laboratoryjnych, kiedy w międzyczasie prowadzono na tych gruntach zabiegi 
agrotechniczne.

Przykładowo:
 y Oczyszczalni w Dąbrowie Białostockiej w latach 2011–2012 do pięciu odbiorców wywieziono łącznie 2 457 Mg 

(415 Mg suchej masy) osadów, przekraczając tym samym maksymalne dopuszczalne dawki. Na jeden hektar 
dostarczono bowiem od 14 Mg do 24 Mg suchej masy osadu, podczas gdy dopuszczalna skumulowana dawka 
przewidziana dla tej powierzchni wynosiła 9 Mg suchej masy (na 3 lata).

 y Dla większości powierzchni gruntów (tj.: 14 na 20 w 2011 r. – 70% i 3 na 4 w 2012 r. – 75%), na których stosowano 
osady z oczyszczalni w Koronowie, nie wykonano badań gruntów każdorazowo przed zastosowaniem osadów. 
Bazowano na badaniu pierwotnym zrobionym przed datą pierwszego przekazania. W latach 2011–2012 
zastosowano na gruntach ogółem 681,9 Mg osadów w przeliczeniu na suchą masę (wytworzonych w oczyszczalni 
w Koronowie).

 y Pracownik oczyszczalni w Sławkach nieprawidłowo (niezgodnie z dyspozycją przepisu § 5 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych) pobierał próbki gruntu do badań, na których stosowane miały być 
osady.

 y Mimo braku zezwolenia na wytwarzanie kompostu, którego wytwarzanie regulowane jest odrębnymi przepisami30, 
osady z oczyszczalni w Chmielniku zostały zużyte jako nawóz przy pielęgnacji zieleni miejskiej w tej miejscowości.

 y Dla trzech działek o łącznej powierzchni 16 ha nie przeprowadzono w 2011 r. badań gruntów na zawartość metali 
ciężkich, mimo zastosowano osady pochodzące z oczyszczalni we Włoszczowej. Oczyszczalnia przekazując 
w latach 2011–2012 osady do rekultywacji gruntów na cele rolne, nie orientowała się, czy dysponenci tych gruntów 
posiadają pozwolenie na ich rekultywację.

2.  Ze względu na nieprawidłowości omówione w dwóch poprzednich rozdziałach oraz 
nieprzekazywanie dysponentom gruntów w formie pisemnej danych o dopuszczalnych dawkach 

29  Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie osadów ściekowych, badania gruntów obejmują oznaczanie metodami 
referencyjnymi zawartości metali ciężkich, fosforu przyswajalnego (w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu), odczynu pH 
(zasadowości/kwasowości). Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie osadów ściekowych, próbkę gruntu do badań 
metodami referencyjnymi uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych 
na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha o jednorodnej budowie i jednakowym użytkowaniu.

30  Przy wykorzystywaniu osadów do rekultywacji gruntów, w tym na cele rolne oraz do dostosowania gruntów do określonych 
potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach) należy przestrzegać wymogów 
wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 
ze zm.) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
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osadu lub przekazywanie danych nierzetelnych, informacje o możliwości wykorzystania osadów 
były wiarygodne tylko w trzech oczyszczalniach (w Koninie, Skierniewicach i Mońkach) spośród 2931 
stosujących osady na gruntach. W pozostałych 26 oczyszczalniach opinie te nie spełniały swojej 
funkcji polegającej na ochronie gruntów przed skażeniem. Nierzetelne sporządzanie informacji 
o dawkach osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach może powodować wadliwe 
stosowanie osadów i prowadzić do skażenia gruntów.

Przykładowo:
 y Na podstawie badań laboratoryjnych, w dwóch przypadkach, stwierdzono wystąpienie w osadach w oczyszczalni 

w Szemudzie bakterii Salmonelli. Obie partie osadu zostały niezgodnie z przepisami zastosowane na gruntach 
rolnych.

 y W oczyszczalni w Siesławicach (Busko-Zdrój) nie przekazano odbiorcy osadów informacji o wynikach 
badań przekazanych osadów oraz o dawkach osadów, które można stosować na poszczególnych gruntach.  
Nie wykonywano badań gruntów, na których miały zostać zagospodarowane osady w ilości 1 699 Mg celem 
dostosowania ich do określonych potrzeb wynikających z planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Busko 
Zdrój.

 y Oczyszczalnia w Ostrowcu Świętokrzyskim wydała 19 odbiorcom osady o masie 1 801 Mg, do zastosowania 
na gruntach o powierzchni 330,4 ha, nie posiadając jeszcze wyników badań laboratoryjnych tych gruntów. Wyniki 
badań (pozytywne) otrzymano dopiero po wydaniu osadów odbiorcom.

 y W oczyszczalni w Aleksandrowie Łódzkim nie przekazywano rolnikom, przed zastosowaniem osadów, wyników 
badań oraz informacji o dawkach osadu, które można stosować na gruntach. Osady nawożone były na gleby 
rolników, co najmniej na miesiąc lub 2 miesiące przed zakończeniem analiz laboratoryjnych. Wyniki badań osadów 
i gruntów przekazywano dopiero po zastosowaniu osadu na gruntach. W zaleceniach stosowania osadów, rolnikom 
podana była informacja, niezgodna z obowiązującymi przepisami, że maksymalna dawka wynosi 9 Mg suchej 
masy na ha na rok, zamiast 9 Mg na ha na 3 lata. W latach 2011–2012 przekazano rolnikom nierzetelne dane 
dotyczące zawartości w osadzie: materii organicznej, metali ciężkich, odczynu pH oraz zawartości pierwiastków 
(azotu, azotu amonowego, magnezu, wapnia, fosforu) dla 1 444 Mg osadów zastosowanych na powierzchni 
34,2 ha gruntów.

3.  W 1232 oczyszczalniach spośród 29, tj. 41,4%, stwierdzono przypadki stosowania 
wytworzonych osadów na gruntach, gdzie obowiązywał zakaz ich stosowania33. W kontrolowanych 
oczyszczalniach stosowano osady na gruntach podlegających ochronie przyrodniczej (a zostały 
wytworzone poza tymi obszarami), na terenach zabudowanych, na terenach ochrony pośredniej 
stref ochronnych ujęć wody. Stosowanie osadów na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych 
śniegiem było kolejnym przejawem naruszania przewidzianych przepisami zasad bezpiecznej 
gospodarki osadami. Lekceważenie zakazu stosowania osadów na gruntach lekkich o odczynie pH 
gleby mniejszym niż 5,6 prowadzi do szybkiego wymywania ich do wód gruntowych. Aplikowanie 
osadów w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi może 
prowadzić do skażeń upraw. W wyjaśnieniach osoby odpowiedzialne tłumaczyły występujące 

31  W omawianym obszarze w ocenie nie uwzględniono oczyszczalni w Toruniu, Chojnicach, Limanowej, Bobowej, Kątach 
Wrocławskich, Lubinie i Gostyniu.

32  Oczyszczalnie: Aleksandrów łódzki, Grajewo, Koronowo, Krotoszyn, Kutno, łęczyca, Oleśnica, Polanica-Zdrój, Rogoźno, 
Strzelno, Szemud, Włoszczowa.

33  Wg przepisu art. 43 ust. 6 ustawy o odpadach, nie jest też dopuszczalne stosowanie osadów m.in. na terenach zabudowanych, 
na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem. Nie 
dopuszcza się stosowania osadów m. in. na terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, jeżeli 
osady zostały wytworzone poza tymi terenami. Technologia aplikowania osadów na gruntach musi być odpowiednia. 
Stosownie do postanowień § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych, osady w postaci 
mazistej i ziemistej należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni gruntu, a następnie niezwłocznie z nim zmieszać. 
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 i 7 tego rozporządzenia odczyn pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których 
osady mają być stosowane, nie może być mniejszy niż 5,6 a osady muszą być wykorzystywane poza okresem wegetacji 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
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nieprawidłowości brakiem rozeznania o terenach, gdzie istnieją zakazy stosowania osadów oraz 
koniecznością bieżącego ich usuwania (np. w okresie zimowym lub w okresie wegetacji roślin).

Przykładowo:
 y Wytworzone osady w oczyszczalni w Grajewie zastosowano w 2012 r. na działkach, które usytuowane były 

w odległości 20-30 m od dwóch domów mieszkalnych, podczas gdy odległość ta nie może być mniejsza niż 100 m.
 y Wszystkie osady wytworzone w oczyszczalni w Koronowie wytworzone w latach 2011–2012 przekazano rolnikom 

do stosowania na terenach strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej 
z rzeki Brdy „Czyżkówko” w Bydgoszczy.

 y Badania odczynu pH gleby przed zastosowaniem osadów z oczyszczalni w Aleksandrowie Łódzkim wykazały, 
iż w latach 2011–2012 wynosił on od 4,3 do 5,5, a więc poniżej dopuszczalnego 5,6.

 y Osady z oczyszczalni w Rogoźnie w ilości 730 Mg, zastosowano na gruncie na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”, mimo iż oczyszczalnia znajdowała się poza 
terenem tego obszaru.

 y W okresie zimowym na cele rolnicze przekazano osady wytworzone w oczyszczalni w Łęczycy w styczniu, lutym, 
listopadzie 2012 r. oraz w lutym 2013 r. (z partii osadu wytworzonego w 2012 r.). Osady z powodu zamarzniętej 
ziemi zalegały na gruntach rolników.

3.2.5 Nadzór prowadzony przez marszałków województw, inspekcje i organy właścicielskie

Posiadacz osadów na  podstawie art.  37 ust.  1 ustawy o  odpadach, jest obowiązany 
sporządzić roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o  instalacjach i  urządzeniach służących do  odzysku 
i unieszkodliwiania tych odpadów, które przedstawiono w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych34. W przypadku stosowania 
osadów na gruntach, wytwórca osadów na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o odpadach zobowiązany 
jest dodatkowo sporządzić roczne zbiorcze zestawienie danych o ich rodzajach i ilości oraz 
o sposobach gospodarowania osadami, które przedstawiono w załączniku nr 2 do cytowanego 
rozporządzenia.

Marszałek województwa m. in. na podstawie otrzymanych zbiorczych zestawień prowadzi 
wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami, w tym osadami, 
wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie ich wytwarzania i gospodarowania. Wojewódzka 
baza danych powinna być prowadzona w sposób, który umożliwia przetwarzanie danych. 
Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy o odpadach dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają: 
minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zarząd wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki publicznej. Wojewódzka 
baza danych, powinna35 zgodnie z wybranymi kryteriami umożliwiać generowanie raportów 
zawierających sumy odpowiadające wybranym kryteriom, w tym danych o gospodarce osadami, 
z wyszczególnieniem składu i właściwości osadów oraz miejsc ich stosowania.

34  Dz. U. Nr 249, poz. 1673.

35  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych 
obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej 
wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 257, poz. 1547) – uchylone z dniem 23 stycznia 2013 r. Z dniem 
1 stycznia 2012 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu 
informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy 
danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 133, poz. 930).
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Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska36 
do zadań inspekcji należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie 
ujętych w przepisach. Zadania te na terenie województw wykonują Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska („WIOŚ”).

Uprawnienia do kontroli posiadają również organy samorządu terytorialnego37, które 
są właścicielami oczyszczalni lub jednostek organizacyjnych eksploatujących oczyszczalnie.

1a.  Pracownicy urzędów marszałkowskich nierzetelnie weryfikowali38 roczne zestawienia 
danych składane przez wytwórców odpadów w tym osadów. W związku z powyższym każdy 
urząd marszałkowski dokonywał tej weryfikacji według własnego uznania, doświadczenia 
i wiedzy. Osoby odpowiedzialne wyjaśniały występujące nieprawidłowości dużą liczbą składanych 
zestawień za kolejne lata, realizacją innych obowiązków oraz stanem zatrudnienia. W związku 
z tym weryfikacja była ograniczona i obejmowała m. in. poprawność zastosowanego formularza, 
prawidłowość wypełnienia formularza, poprawność danych zawartych w sprawozdaniu pod 
kątem zgodności z rozporządzeniami Ministra Środowiska odnoszących się do poszczególnych 
działów zbiorczego zestawienia. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności danych 
telefonowano do wytwórcy osadów.

Pracownicy urzędów marszałkowskich w niedostateczny sposób podejmowali działania 
w celu wyjaśnienia przyczyn niezłożenia zbiorczych zestawień. Osoby odpowiedzialne wyjaśniały, 
że priorytetem było wprowadzenie do wojewódzkiej bazy odpadowej jak największej ilości danych 
oraz przekazanie Ministrowi Środowiska w wymaganym terminie możliwie pełnego raportu 
wojewódzkiego.

W urzędach marszałkowskich nie podejmowano działań mających na celu wyjaśnienie 
przyczyn niezłożenia zbiorczych zestawień dotyczących osadów za minione lata, a także 
identyfikacji podmiotów, które nie złożyły przedmiotowych sprawozdań, mimo iż były do tego 
zobowiązane. Osoby odpowiedzialne wyjaśniały, że zaniechania te wynikały głównie z powodu 
utrudnienia w ustaleniu przez pracowników urzędów przyczyn braku zbiorczych zestawień 
danych o osadach, ponieważ podmioty eksploatujące oczyszczalnie nie posiadały formalnego 
obowiązku przekazywania informacji dotyczących np. osadów magazynowanych a nieprzekazanych 
na zewnątrz. W orzecznictwie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wskazano, że dopiero 
dokonanie czynności przekazania odpadów powoduje powstanie po stronie posiadacza 
obowiązków sprawozdawczych.

1b.  Skutkiem braku skutecznej weryfikacji nadsyłanych zestawień było zaniechanie wszczynania 
i nieprowadzenie postępowań administracyjnych związanych z korektami tych zestawień. W okresie 
objętym kontrolą tylko marszałkowie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego wydali 
odpowiednio 3 i 6 decyzji zobowiązujących do korekty rocznego zestawienia danych, określając 
termin jego przekazania. Marszałek Województwa Podlaskiego w 2011 r. wydał sześć decyzji 
o wymierzeniu kar pieniężnych na kwotę 60,0 tys.  zł z tytułu nieprzekazania bądź nieterminowego 
przekazania zbiorczych zestawień danych o osadach za 2009 rok. Marszałkowie pozostałych 
województw takich decyzji nie wydali.

36  Dz. U. z 2013 r., poz. 686.

37  Na podstawie art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.), uprawnienia do kontroli posiadają także pozostałe organy samorządu terytorialnego (starosta i marszałek), 
regulujące decyzjami administracyjnymi sposób gospodarowania osadami, w zakresie objętym ich właściwością.

38  Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 3a ustawy o odpadach marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte 
w zbiorczych zestawieniach danych.
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2.  Wojewódzkie bazy danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami 
(„WSO” – wojewódzki system odpadowy) zostały utworzone w urzędach marszałkowskich w 2004 r. 
przy pomocy oprogramowania aplikacyjnego użyczonego marszałkom województw przez Ministra 
Środowiska. Ostatnia aktualizacja oprogramowania została dokonana w 2008 r., a ostatnią poprawkę 
programu wprowadzono w 2009 r. WSO były niespójne z obowiązującymi przepisami prawa 
z powodu braku ich aktualizacji przez Ministerstwo Środowiska. Bazy te nie były dostosowane 
do wprowadzania pełnych danych zawartych w zbiorczych zestawieniach (m. in. informacji o ilości 
suchej masy zastosowanych osadów na powierzchni danej działki), a ponadto część danych 
wpisanych do bazy, po przetworzeniu przez system, była niewidoczna w sporządzonych raportach.

Z zakresu informacji zawartych w zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych osadach 
ściekowych, określonych w rozporządzeniu z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach39 – 
z powodu niedostosowania do zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem – nie było możliwości 
ujmowania w wojewódzkiej bazie danych informacji dotyczących np.:

 � nazwy oczyszczalni ścieków, jej danych adresowych i kontaktowych (do bazy wprowadzano dane 
wytwórcy osadów ściekowych – nie zawsze tożsame z danymi oczyszczalni),

 � adresu posiadacza odpadów stosującego osady ściekowe i decyzji jego dotyczących,
 � bakterii z rodzaju salmonella (w danych z zakresu składu i właściwości osadów).
 � W omawianych WSO nie było możliwości generowania:
 � raportów agregujących dane lub informacje, wybranych m.in. według kryterium wartości 

dopuszczalnych dawek osadów suchych zastosowanych na wskazanych gruntach w oznaczonym 
okresie,

 � rozwinięć analitycznych ujmujących informacje dotyczące częstotliwości stosowania osadów 
na tych samych gruntach, jak również ewentualnych przypadków przekroczenia dopuszczalnych 
dawek, ponieważ nie można było wygenerować danych o suchej masie osadów (bo takiej funkcji 
ta Baza nie posiadała).

WSO nie były dostosowane do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych i na podstawie danych wygenerowanych z systemu, 
nie było możliwe żeby stwierdzić, jaka dawka suchej masy osadu była stosowana na danej działce.

Zauważone różnice pomiędzy obowiązującym drukiem sprawozdawczym do sporządzenia 
„Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów”, a drukiem 
dostępnym w aplikacji „Wojewódzki System Odpadowy” – WSO przedstawiono w załączniku nr 7.

Baza umożliwiała wprowadzenie jednej z dwóch rodzajów mas zastosowanych osadów, 
wyszczególnionych w zbiorczym zestawieniu danych o komunalnych osadach ściekowych, 
w związku z czym, dane o suchej masie tych osadów wprowadzano do pozycji „masa zastosowanych 
komunalnych osadów ściekowych”. Natomiast dane podmiotu władającego nieruchomością 
gruntową, na której stosowano osady – z uwagi na brak takiej pozycji w bazie – wprowadzano 
do pozycji posiadacz odpadów.

Sporządzone, na podstawie tej bazy, raporty wojewódzkie za lata 2010–2012 zostały przekazane 
Ministrowi Środowiska przez urzędy marszałkowskie z zachowaniem wymaganych terminów.

39  Dz. U. Nr 249, poz. 1674 – uchylone z dniem 23 stycznia 2013 r.
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O dostęp do WSO w kontrolowanych urzędach marszałkowskich wystąpiło tylko 422 wójtów, 
burmistrzów i prezydentów gmin spośród 1270 gmin, co stanowiło 33,2% uprawnionych oraz 
119 starostów, spośród 165 starostw, co stanowiło 72,1% uprawnionych. Spośród pozostałych 
uprawnionych ustawą o odpadach, dostęp do wszystkich ośmiu WSO posiadali tylko Minister 
Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz służby statystyki publicznej. 
Spośród uprawnionych organów, o których mowa w art. 37 ust. 7 ustawy o odpadach, z wnioskiem 
o dostęp do żadnej spośród 8 WSO nie wystąpili i takiego dostępu nie posiadali: minister właściwy 
do spraw gospodarki, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz zarządy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska posiadał dostęp do omawianej bazy w województwie kujawsko-pomorskim, 
natomiast takiego dostępu nie posiadał w pozostałych urzędach marszałkowskich (załącznik nr 6).

Do funkcjonującego w urzędach marszałkowskich WSO, na skutek niedostosowania 
do wymogów prawa, nie ma możliwości wprowadzenia suchej masy zastosowanych osadów. 
Sucha masa osadów widniała tylko w miejscu wprowadzenia ilości wytworzonych osadów podczas 
działalności oczyszczalni. W związku z powyższym, na podstawie danych wygenerowanych 
z systemu, nie było możliwe żeby stwierdzić, jaka dawka suchej masy osadu była stosowana 
na danej działce. WSO nie dawała wprost możliwości wygenerowania raportu dotyczącego 
stosowania osadów na tych samych gruntach przez okres ostatnich 2-3 lat. Możliwe było jedynie 
wygenerowanie listy posiadaczy stosujących osady, z uwzględnieniem podziału administracyjnego, 
która zawierała numery działek, obrębów, cele stosowania osadów, powierzchnie, na jakich dany 
posiadacz stosował osady oraz masę zastosowanego osadu, ale bez podania suchej masy. Natomiast 
raport „Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych z uwzględnieniem miejsca ich 
zastosowania” nie pozwalał określić ilości zastosowanych osadów na konkretnej działce, gdyż 
w sprawozdawczości dotyczącej osadów wykaz zastosowanych osadów był podany w podziale 
na poszczególnych stosujących. W związku z tym, jeśli jeden podmiot stosował przekazane mu 
osady na kilku działkach, to w ww. raporcie widniało kilka numerów działek przyporządkowanych 
do jednej ilości zastosowanych osadów. Z powyższego wynika, że organy samorządu terytorialnego 
nie mają możliwości żeby weryfikować sprawozdawczość pod kątem dawek osadu dopuszczonych 
do zastosowania na jednej działce.

Należy zauważyć, że zestawienia o odpadach wytworzonych i o gospodarowaniu tymi odpadami, 
w tym o osadach ściekowych, składane są do marszałka województwa w roku następnym po roku 
kiedy miało miejsce wytworzenie i gospodarowanie. Zatem weryfikacja sprawozdawczości 
mogła odnosić się tylko i wyłącznie do prawidłowości wypełnienia druku, nie zaś do możliwości 
zastosowania kolejnej dawki osadu na danej działce, gdyż to zastosowanie miało już miejsce i było 
nieodwracalne.

NIK zwraca uwagę, że dostęp do wojewódzkiej bazy odpadowej nie jest skutecznym sposobem 
nadzoru nad gospodarką osadami, ponieważ dane te wprowadzane są z blisko rocznym 
opóźnieniem, a dostęp do nich jest w praktyce ograniczony. Zasadne wydaje się, aby dla 
bezpiecznego gospodarowania osadami, każdy ich wytwórca przekazywał do gminy 
informację również o zamiarze stosowania  osadów na gruntach w granicach danej gminy.

Z kontroli NIK wynika relatywnie mały wskaźnik samorządów i organów nadzorujących 
gospodarkę odpadami, posiadających dostęp do bazy odpadowej. Rzetelnie prowadzona 
baza powinna stanowić wiarygodne źródło wiedzy o powstających odpadach, sposobach ich 
zagospodarowania i posiadanych uprawnieniach do ich recyklingu, odzysku oraz składowania.
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3.  W latach 2011–2012, w oczyszczalniach kontrolowanych przez NIK, WIOŚ przeprowadziły 
kontrole, które dotyczyły głównie jakości ścieków oczyszczonych, czyli odprowadzanych 
do środowiska. W mniejszym stopniu kontrole te obejmowały gospodarkę osadami. W kontrolach 
tych sprawdzano postępowanie z osadami. W ich trakcie najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 
w ewidencjonowaniu osadów oraz przypadki ich niebadania i braku badań gruntów. Ustalenia 
te były zbieżne ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez kontrolę NIK. Spośród oczyszczalni 
kontrolowanych przez NIK, tylko 4 (w Chojnicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kątach Wrocławskich 
i Polanicy) nie były kontrolowane przez WIOŚ. W wyniku swoich kontroli, WIOŚ każdorazowo 
wydawał zarządzenia pokontrolne, które – tam gdzie stwierdzano nieprawidłowości – dotyczyły 
także wskazywanych, w niniejszej informacji, aspektów gospodarki osadami. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu osadami w oczyszczalniach je wytwarzających, 
działania WIOŚ polegały na skierowaniu do jednostki kontrolowanej zarządzenia pokontrolnego 
wraz z pouczeniem i ewentualnie wystawieniem mandatu karnego w przypadku stwierdzenia 
wykroczenia.

Do 11 marca 2010 r. nie było możliwości nałożenia – innych niż mandaty za wykroczenia – kar 
pieniężnych za niewypełnianie wymogów dotyczących gospodarowania osadami (z możliwością 
ich częściowego lub całkowitego umorzenia), w sposób analogiczny40 do tego typu uprawnień tej 
inspekcji w innych dziedzinach środowiska. Po 11 marca 2010 r. weszły w życie przepisy dodanego 
do ustawy o odpadach rozdziału o karach pieniężnych za nieskładanie rocznych zestawień…, 
umożliwiające nakładanie ściśle określonych kar. Wprowadziły więc one brakujący dodatkowy 
środek dyscyplinujący. Zdaniem NIK, kary pieniężne za niedozwoloną gospodarkę osadami 
powinny zostać sparametryzowane, np. względem masy osadów, tak jak kary za inne 
szkodliwe substancje wprowadzane do środowiska, ponieważ taki system byłby bardziej 
obiektywny i eliminował ryzyko dowolności.

4.  Organy samorządu terytorialnego nie kontrolowały gospodarki osadami w oczyszczalniach 
komunalnych im podlegających. W trakcie kontroli okazało się, że niektóre spółki samorządowe nie 
przestrzegały przepisów prawa przy zawieraniu umów na zagospodarowanie osadów, np.:

 y Umowy zawarte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy) 
na odbiór, transport i zagospodarowanie przez odzysk lub unieszkodliwienie osadów, nie zostały poprzedzone 
prowadzeniem postępowania, określonego w „Regulaminie udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę 
towarów i roboty budowlane.” Z tytułu realizacji powyższych umów w latach 2010–2012, Zakład poniósł wydatki 
w łącznej kwocie 1.107.059,51 zł.

 y Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim zleciło zbadanie 
metodami referencyjnymi 153 próbek gleby, na których miały być zastosowane osady na które wydatkowano 
środki w wysokości 47.599,82 zł. Ostatecznie nawiezione zostały gleby, w stosunku do których zbadano 86 próbek 
o łącznej wartości 26.405,50 zł, tj. o 21.194,32 zł mniej od kwoty faktycznie zapłaconej.

40  W innych dziedzinach środowiska, Inspekcja w przypadku przekroczenia dopuszczalnych dawek emisyjnych, ma możliwość 
wyznaczenia kar pieniężnych uzależnionych od zwymiarowanej wielkości przekroczenia.
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 4.1  Przygotowanie kontroli

Przy doborze jednostek do kontroli uwzględniony był aspekt różnorodności sposobów 
zagospodarowania osadów, czyli ich stosowanie w rolnictwie, do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, czy 
przerabianie ich na kompost. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Najwyższej Izbie Kontroli 
zwrócono się do WIOŚ o wskazanie hydrobotanicznych komunalnych oczyszczalni ścieków, które 
z uwagi na odmienny sposób postępowania z osadami nie podlegały niniejszej kontroli.
W związku z publikacją na stronie internetowej GIOŚ Stanowiska w zakresie stosowania art. 147a Poś 
z grudnia 2009 r. o braku obowiązku wykonywania pomiarów laboratoryjnych osadów i gruntów 
na których są one stosowane przez laboratoria posiadające zatwierdzony system jakości41, w dniu 
11 kwietnia 2013 r. zwrócono się do Andrzeja Jagusiewicza, Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska („GIOŚ”), z prośbą o podanie przyczyn i uzasadnienia takiego stanowiska. W odpowiedzi 
z dnia 14 czerwca 2013 r. Roman Jaworski, Zastępca GIOŚ, poinformował, że ww. stanowisko 
obowiązywało do czasu wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. do dnia 
22 stycznia 2013 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 1 marca do 4 lipca 2013 r.

Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz ocen skontrolowanej działalności z podaniem oceny 
zawartej w wystąpieniu pokontrolnym, przedstawiono w tabeli nr 1 w załączniku do niniejszej 
informacji.

 4.2  Sprawozdanie z panelu ekspertów

zorganizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniu 23 maja 2013 r. w związku z prowadzeniem 
kontroli Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych42.

Celem panelu było zapoznanie się z opinią ekspertów reprezentujących naukę, organizacje 
pozarządowe i praktyków odnośnie ograniczenia do minimum skutków niekorzystnego wpływu 
na środowisko osadów ściekowych oraz wtórnego ich wykorzystania, w tym także wskazanie 
dobrych praktyk zagospodarowania takich odpadów.
W panelu udział wzięli:

 � Dr hab. Lidia Sas Paszt – prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Agrotechniki, 
kierownik Pracowni Rizosfery,

 � Prof. dr hab. Maciej Zalewski – dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod 
auspicjami UNESCO, Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu łódzkiego,

41  Obowiązek badania osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być one stosowane wynika z art. 43 ust. 3 ustawy 
o odpadach. Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie osadów do celów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1, 4 
lub 5 tej ustawy, spoczywa na wytwórcy tych osadów, tzn. na oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 147a ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, wytwórca osadów, jako prowadzący instalację i jej użytkownik, jest 
zobowiązany do pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez laboratoria posiadające 
akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, 
z ze zm.) lub certyfikowane jednostki badawcze w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani. Wydane 
na podstawie art. 13 ust. 2b ustawy o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476 – obowiązuje od 7 maja 2011 r., wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. Nr 228, poz. 1685) wyłączyło obowiązek prowadzenia 
badań ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przez laboratoria akredytowane.

42  Wypowiedzi przedstawione w sprawozdaniu z panelu były autoryzowane przez autorów. Zamieszczone wykresy i zdjęcia 
zostały dostarczone przez autorów wypowiedzi.
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 � Dr hab. Tomasz Cencek – prof. Państwowego Instytutu Weterynarii PIB w Puławach, kierownik 
Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych,

 � Dr hab. Wojciech Stępień – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, 
kierownik Zakładu Chemii Rolnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 � Dr Grzegorz Siebielec – kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa („IUNG”), Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

 � mgr inż. Cezary Kołodziejski – kierownik oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych 
w łowiczu,

 � mgr inż. Michał Paca – Prezes Zarządu Ziemia Polska Sp. z o.o.,
 � mgr inż. Sławomir Gacka – Pełnomocnik ProBiotics Polska,
 � mgr inż. Stanisław Kolbusz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury,
 � mgr Jan  Kołtun – dyrektor delegatury NIK w Poznaniu,
 � mgr inż. Teresa Warchałowska – p.o. dyrektora departamentu środowiska NIK,
 � mgr inż. Renata Robińska – doradca techniczny delegatury NIK w Poznaniu,
 � mgr inż. Krzysztof Płoszewski – główny specjalista delegatury NIK w Poznaniu.

Jan Kołtun stwierdził, że omówienie problemów zagospodarowania osadów wytwarzanych 
w komunalnych oczyszczalniach ścieków przyczyni się do wzbogacenia informacji wyników 
kontroli NIK w tym temacie. Zagospodarowanie osadów ściekowych należy bowiem do najbardziej 
wrażliwych zagadnień w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Znaczący wzrost masy powstających 
osadów ściekowych zmusza nas do dyskusji nad sposobem ich właściwego i optymalnego 
zagospodarowania.
Generalnie znane są trzy sposoby postępowania z osadami ściekowymi:

 − gromadzenia ich na składowiskach, co jest kierunkiem niepożądanym z uwagi na konieczność 
ograniczenia składowania odpadów organicznych, ponieważ mogą stanowić źródło obciążeń 
środowiska a szczególnie patogenami, odorami i toksynami.

 − spalanie lub współspalanie, co jest mało pożądane ze względu na energochłonność wynikającą 
z dużej zawartości wody w osadach (od 65 do 88%),

 − stosowanie ich do poprawy właściwości gleby, po eliminacji zagrożeń skażeniami jakie mogą 
potencjalnie stwarzać.

W rezultacie zaimplementowania prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego w zakresie 
gospodarowania osadami ściekowymi stworzone zostały prawne podstawy do ograniczenia ich 
składowania oraz ograniczenia do minimum skutków niekorzystnego ich wpływu na środowisko. 
Przepisy stanowią m. in., że osady powstające w procesie oczyszczania ścieków powinny być 
ponownie wykorzystane w każdym przypadku, gdy jest to właściwe43. W tym kontekście ważne 
są technologie umożliwiające stosowanie naturalnych narzędzi biologicznych dla eliminacji 
zagrożeń i maksymalizacji szans w wykorzystaniu osadów ściekowych.

Potrzeba współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i firmami biotechnologicznymi 
w celu wdrożenia naturalnych produktów mikrobiologicznych do zagospodarowania osadów.

Prof. dr hab. Maciej Zalewski przedstawił zachodzące zmiany cywilizacyjne na świecie 
i związane z tym zagrożenia dla środowiska człowieka. Przestrzegł, że wzrost produkcji osadów 
ściekowych implikuje problem z ich dalszym wykorzystaniem. Najczęstszą i najtańszą metodą 
zagospodarowania osadów jest ich składowanie w pobliżu oczyszczalni (tzw. lagunach). Mogą 

43  Art. 14 Dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U.UE.L.1991.135.40 z dnia 30 maja 1991 r.).
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one być również przekształcane termicznie w spalarniach lub współspalarniach, a także poddane 
odzyskiwaniu w biogazowniach lub kompostowniach. Decydujące znaczenie ostatecznego 
wykorzystania osadów ściekowych ma ich charakterystyka fizykochemiczna oraz rodzaj 
zawartych w nich związków. W wyniku biologicznego oczyszczania ścieków, otrzymuje się osad 
bogaty w substancje organiczne: azot, fosfor, magnez, wapń czy siarkę. Taki osad charakteryzuje 
się również wysoką wartością glebotwórczą oraz nawozową. Może być zagospodarowany 
przyrodniczo i wykorzystany jako nawóz rolniczy, bezpośrednio na powierzchni gleby np. dla roślin 
energetycznych. Ponadto przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych może odbywać 
się poprzez rekultywację gruntów bezglebowych, melioracyjne użyźnianie gleby, nawożenie gleb, 
a także produkcję nawozów i kompostu.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej 
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła44 osady jako „…substancje pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, które podlegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części 
odpadów, które podlegają biodegradacji…” mogą być użytkowane jako biomasa, a energia z nich 
wytwarzana może być traktowana jako energia z odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie 
osadami jako alternatywnym paliwem wynika przede wszystkim z  faktu, iż ich wartość 
opałowa po wysuszeniu do poziomu 91% zawartości suchej masy wynosi od 2,7 do 3,4 kWh kg.  
Dla porównania wartość energetyczna wierzby Salix viminalis to około 4,5 kWh/kg, natomiast 
węgla kamiennego 7-8 kWh/kg. Podstawowym i koniecznym etapem pozyskiwania osadu, który 
umożliwia odzysk energii w procesie spalania jest jego uprzednie wysuszenie do zawartości  
ok. 58-95% s.m. Suszenie prowadzone metodą konwencjonalną jest bardzo energochłonne, 
natomiast z wykorzystaniem np. energii słonecznej, czy biogazu wymaga znacznych nakładów 
inwestycyjnych. Ponadto podczas termicznego przekształcania osadów ściekowych, mimo 
wychwytywania ponad 99% pyłów jakie powstają, produktem ubocznym są i tak odpady 
paleniskowe oraz gazy, między innymi dwutlenek węgla. Alternatywną metodą wykorzystania 
osadu ściekowego jest jego użycie jako nawozu dla roślin energetycznych. Takie działanie jest 
nie tylko sposobem utylizacji osadu ściekowego i wypełnieniem zaleceń Dyrektywy 2001/77/EC 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii elektrycznej, ale także formą implementacji podpisanego 
w Kioto Protokołu dotyczącego ochrony klimatu45. Dla biopaliw wartość emisji CO2 przyjmowana 
jest jako równa zeru, ze względu na równoważący efekt fotosyntezy. Dwuletnia wiklina rosnąca 
na powierzchni 1 ha pochłania w ciągu roku ok. 70 Mg CO2. Ekwiwalent wyprodukowania 1 MWh 
w przypadku węgla wynosi 1000 kg wyemitowanego CO2, natomiast dla wierzby to 39-52 kg CO2.

Zastosowanie osadów ściekowych jako nawóz dla roślin jest zjawiskiem powszechnym w krajach 
europejskich. Szacuje się iż w Niemczech wielkość osadów zużywana do celów rolniczych wynosi 
ponad 25%, natomiast w Szwecji sięga nawet 90%. Czynnikiem limitującym wykorzystanie osadów 
są zanieczyszczenia w nim zawarte, głównie metale ciężkie. W przypadku Polski stężenie metali ciężkich, 
które warunkuje wykorzystanie osadów ściekowych waha się w granicach: Arsen 3-6 mg/kg s.m.,  
Chrom 66-7800 mg/kg s.m.,  Cynk 900-8400 mg/kg s.m.,  Kadm 6-166 mg/kg s.m.,  
Miedź 200-1740 mg/kg s.m., Nikiel 44-740 mg/kg s.m., Ołów 150-26000 mg/kg s.m.

44  Dz.U. Nr 104, poz. 971 – uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r.

45  Dz. U. Nr 203,  poz. 1684.
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Zgodnie z prawodawstwem krajów Unii Europejskiej Polska obok krajów skandynawskich 
oraz Austrii i Belgii posiada najbardziej restrykcyjne limity stężenia metali ciężkich oraz zawartości 
pasożytów w osadach ściekowych.

Z powyższych względów tj. znacznego rozrzutu w/w wartości, granice toksyczności jak również 
ilość osadów możliwa do zastosowania na poszczególnych rodzajach gleb muszą być wyznaczane 
indywidualnie dla danej oczyszczalni i danego obszaru. W przypadku znacznego zanieczyszczenia 
osadów metalami ciężkimi można je wykorzystać do: rekultywacji, jako przekładki na składowiskach 
odpadów oraz pod zieleń miejską.

Zwiększenie zakresu przyrodniczego zastosowania osadów ściekowych można uzyskać poprzez 
działania ograniczające zrzuty metali ciężkich do ścieków (działanie u źródła) jak również na etapie 
produkcji osadów ściekowych np. poprzez zastosowanie procesu  wapnowania czy kompostowania. 
Wapnowanie stosuje się dla osadów zawierających metale ciężkie na poziomie pozwalającym na ich 
przyrodnicze wykorzystanie. Do osadów dodawane jest wapno palone w ilościach niezbędnych 
do higienizacji osadu. Dodawanie wapna powoduje stabilizację osadów i polepsza ich zdolność 
do odwadniania. Produkt końcowy można traktować jako nawóz, który służy do odkwaszania gleb. 
Poprawia jej strukturę, a jednocześnie dostarcza roślinom niezbędnych składników w ilościach 
porównywalnych z innymi nawozami organicznymi. Z kolei kompostowanie osadów powoduje ich 
stabilizację, zniszczenie organizmów chorobotwórczych, redukcję masy i uwodnienia. Substancja 
organiczna wykorzystywana jest jako materiał nawozowy, strukturotwórczy i rekultywacyjny. 
Stanowi też cenny nawóz organiczny, mogący zastąpić obornik.

Dr hab. Wojciech Stępień zwrócił uwagę, że odpady organiczne nie są jednoznacznie 
zdefiniowane. Cechami charakteryzującymi odpady organiczne są znaczące ilości frakcji organicznej 
(nieformalnie przyjmuje się, że ponad 50%) oraz znaczne uwilgotnienie. Najbardziej pokrewnymi 
definicjami odpadów organicznych są pojęcia „odpady ulegające biodegradacji” oraz  „biomasa”.

Wyniki badań składu chemicznego obornika i osadów ściekowych z 29 oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Polsce wskazują na ich podobieństwo do obornika, co zestawiono w poniższej 
tabeli:

Składnik

Zawartość w % suchej masy

Osady ściekowe
Obornik

średnio granice wahań

Sucha masa 30,7 8,9 – 56,5 25

Azot (N) 4,2 1,74 – 8,35 2,0

Fosfor (P2O5) 3,7 2,53 – 4,91 1,2

Potas (K2O) 0,28 0,06 – 0,69 2,8

Wapń (CaO) 4,22 0,63 – 13,49 2,0

Magnez (MgO) 0,58 0,19 – 0,98 0,8

Sód (Na2O) 0,14 0,05 – 0,69 0,15

Substancja organiczna 54,65 26,88 – 79,14 88,0

Popiół całkowity 46,28 17,96 – 73,16 22,0

Krzemionka 27,53 4,65 – 57,13 10,6
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Najważniejszym składnikiem osadu ściekowego warunkującym jego przyrodnicze, w tym 
także rolnicze, wykorzystywanie jest substancja organiczna. W osadzie ściekowym występuje 
35-80% s.m. substancji organicznej, jej średnia zawartość wynosi około 60% s.m. Zawartość 
substancji organicznej w osadzie ściekowym nie jest stała. Maleje ona podczas przechowywania 
oraz poddawania osadów zabiegom uszlachetniającym. W wyniku rozkładu osadów są emitowane 
gazy cieplarniane oraz gazowe związki azotu. Obniża to wartość nawozową odpadu oraz przyczynia 
się do zanieczyszczenia powietrza. Z tego powodu czas składowania tego odpadu powinien być 
możliwie jak najkrótszy ponieważ rozkład ich powinien odbywać się w glebie. Uwalniana podczas 
rozkładu energia i składniki pokarmowe będą korzystnie wpływały na właściwości gleby i wzrost 
roślin.

W dalszej części prelegent zwracał uwagę na ograniczenia w przyrodniczym wykorzystaniu 
osadów ściekowych. Jednym z nich może być zbyt wysoka zawartość metali ciężkich oraz 
szkodliwych związków organicznych do których można zaliczyć:

 � WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,

 � PCB - polichlorowane bifenyle,

 � AOX - adsorbowalne związki chloru (związki halogenowe),

 � PCDD - polichlorowane dibenzodioksyny,

 � PCDF - polichlorowane dibenzofurany.

W większości krajów europejskich zawartości toksycznych substancji organicznych w osadach 
przeznaczonych do rolniczego wykorzystania nie są limitowane. Wyjątkiem są jednak Niemcy 
i Austria, które określiły dopuszczalną zawartość w osadach przeznaczonych do rolniczego 
wykorzystania PCB, AOX, PCDD i PCDF. Szwajcaria natomiast limituje tylko AOX.

Czynnikami wpływającymi na rozkład substancji szkodliwych są: odczyn pH, temperatura, 
zawartość w glebie tlenu i pożywek, budowa molekularna substancji skażającej i toksyczność, 
rozpuszczalność i zdolności adsorpcyjne substancji skażającej.

Organiczne substancje szkodliwe są rozkładane przez mikroorganizmy żyjące w glebie. Niektóre 
bakterie i grzyby mogą rozkładać chloropochodne organiczne i służą do rekultywacji skażonych 
gruntów. Enzymy oksygenazowe wydzielane przez mikroorganizmy mogą utleniać niektóre 
szkodliwe substancje organiczne.

W ostatnich latach ilość substancji szkodliwych w osadach obniża się, co jest między innymi 
efektem realizacji programów mających na celu ograniczenie ilości tych zanieczyszczeń w ściekach 
doprowadzonych do kanalizacji miejskiej. Organiczne substancje toksyczne są związkami będącymi 
ubocznymi produktami wielu gałęzi przemysłu, dlatego największa ich ilość występuje w osadach 
z oczyszczalni obsługujących najsilniej rozwinięte aglomeracje miejskie. Autor sugeruje, że z w/w 
względów oraz problemami logistycznymi osady z dużych aglomeracji raczej nie powinny być 
wykorzystywane rolniczo.

Poważną barierą ograniczającą przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych 
są nieprzyjemne odory. Są to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane 
przez receptory węchowe. Wśród schorzeń wywoływanych przez odory wymienia się: obrzęki, 
nadmierne łzawienie, podenerwowanie, chroniczny stres, obniżenie odporności na zakażenia 
bakteryjne i wirusowe, niedotlenienie, bóle głowy, nudności, biegunka.



32

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

Poniżej zestawiono związki rozpoznawalne lub wyczuwalne w gazach emitowanych 
do atmosfery podczas procesów biologicznego przetwarzania odpadów: 

Grupa związków Rodzaje związków

Związki siarki siarkowodór, siarczek metylowy, tlenosiarczek węgla, trójsiarczek metylowy, 
dwusiarczek węgla, metanotiol, siarczek metylowy, etanotiol,

Amoniak i związki zawierające 
azot

amoniak, trójmetyloamina, aminometan, 3-methylindole (skatole),  
dwumetyloamina,

Lotne kwasy tłuszczowe kwasy: mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy, walerianowy  
i izowalerianowy, kapronowy

Ketony aceton, 2-pentanon (MPK), butanon (MEK)

Inne związki benzotiozole, fenole, aldehyd octowy

W podsumowaniu prelegent stwierdził, że osady z małych oczyszczalni powinny być 
wykorzystywane przyrodniczo, natomiast z dużych aglomeracji raczej wykorzystywane 
energetycznie (spalane, piroliza, biogaz).

Dr Grzegorz Siebielec stwierdził, że za stosowaniem osadów ściekowych w rolnictwie 
przemawia przyrost ilości osadów ściekowych produkowanych w Polsce oraz zmniejszenie ilości 
stosowanych nawozów organicznych. Zmniejszenie dopływu resztek pożniwnych do gleb na skutek 
uproszczeń w płodozmianie oraz stosowania nawozów organicznych powoduje spadek zawartości 
materii organicznej w glebach, który został określony prze Komisję Europejską jako jedno 
z podstawowych zagrożeń dla jakości gleb w Europie. Jak wskazują analizy IUNG-PIB bilans materii 
organicznej na użytkach rolnych w Polsce jest w wielu regionach negatywny (rysunek poniżej).

Mapa nr 1
Bilans materii organicznej wyliczony na podstawie struktury zasiewów, aktualnych współczynników akumulacji 
materii organicznej dla poszczególnych roślin oraz poziomu nawożenia organicznego

Źródło: Badania własne NIK
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Poniżej zestawiono udział osadów wykorzystywanych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej 
(wg EUROSTAT). Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Polsce jest stosunkowo niewielkie 
w porównaniu z większością krajów EU:

Wykres nr 3

Źródło: Badania własne NIK

Warunkiem dla powszechnego wykorzystania osadów w rolnictwie musi być ich dodatni 
wpływ na jakość gleby i znaczne wykorzystanie składników nawozowych przy braku skutków 
negatywnych, takich jak transfer zanieczyszczeń do roślin uprawnych i wód gruntowych lub 
nadmierne wzbogacenie wód gruntowych w składniki biogenne.

Jak wykazały badania IUNG-PIB około ¾ osadów ściekowych wytwarzanych w Polsce spełnia 
obecne kryteria zawartości metali śladowych, stanowiąc potencjalne źródło wzbogacenia gleb 
w materię organiczną. Badania te przeprowadzono na próbie reprezentatywnej 60 o różnej 
wielkości oczyszczalni, a wyniki tych badań opublikowano w 2008 r. Przy kontroli dawki osadu i jego 
jakości nie ma również ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i plonów metalami śladowymi. 
Niestety dopuszczalne obecnie dawki osadów ( jedynie 3 Mg/ha), choć skutecznie chronią 
środowisko, w dużym stopniu ograniczają możliwości wzbogacenia glebowej materii organicznej 
poprzez zabieg nawożenia gleb osadami.

Pomimo uregulowań prawnych dotyczących stosowania osadów ściekowych w rolnictwie, 
istnieje wiele kontrowersji i uprzedzeń ograniczających ich szersze stosowanie. Kontrowersje 
głównie wynikają z braku pełnej informacji odnośnie korzyści,  zagrożeń oraz obecności 
zanieczyszczeń w osadach ściekowych i ich wpływu na środowisko glebowe, a także braku 
zrozumienia roli składników osadu (np. Al, Fe, P) w ograniczaniu biodostępności Cd, Pb i innych 
metali.

Niezbędne jest wytworzenie lub upowszechnienie nowej wiedzy dla ewentualnej weryfikacji 
przepisów, w tym np. dopuszczalnych dawek i koniecznych analiz osadów ściekowych przed ich 
dopuszczeniem do stosowania. Dla przykładu brak jest uzasadnienia dla stosowania zawartości 
granicznych (tym bardziej restrykcyjnych) niektórych pierwiastków w osadzie (cynk, miedź) 
w sytuacji obserwowanych w kraju niedoborów tych mikroelementów w glebach i braku ryzyka 
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środowiskowego i zdrowotnego związanego z ich obecnością w osadach. Dotychczasowa wiedza 
o jakości osadów ściekowych w Polsce jest oparta wyłącznie na zawartościach niektórych metali 
śladowych, przy braku rozpoznania zawartości innych pierwiastków, zanieczyszczeń organicznych 
(WWA, PCB), antybiotyków, wpływu na aktywność biologiczną gleby, bioróżnorodność organizmów 
glebowych. W omawianej dziedzinie mamy do czynienia z ograniczoną wiedzą na temat 
wykorzystania składników i ich wpływu na funkcje gleby. Z uwagi na wspomniane kontrowersje 
i potrzebę integracji i rzetelnej weryfikacji danych niezbędna jest szersza dyskusja na temat 
stosowania osadów ściekowych w rolnictwie, z udziałem środowiska naukowego reprezentującego 
zagadnienia ochrony gleb, rolnictwa, weterynarii, zagospodarowania odpadów, technologii 
oczyszczania ścieków, itd. Podobnie dyskusja nad ewentualną weryfikacją przepisów powinna 
odbywać się z udziałem przedstawicieli nauki. IUNG-PIB zgłasza gotowość do udziału w takiej 
dyskusji.

Biorąc pod uwagę wspomniane potrzeby badań naukowych oraz upowszechniania dobrej 
praktyki w systemach wytwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych wielce uzasadnione 
byłoby powołanie dedykowanego programu badań np. w ramach NCBiR lub dużego projektu 
zamawianego z udziałem konsorcjum składającego się z wiodących w tej dziedzinie jednostek 
naukowych oraz jednostek wdrażających.

Dr hab. Lidia Sas-Paszt zaprezentowała wyniki badań wyhodowanych na bionawozie warzyw 
i owoców, mających właściwości prozdrowotne oraz smakowe. Z powodu korzystnego działania 
pożytecznych mikroorganizmów, rynek produktów mikrobiologicznych stopniowo rośnie, do ich 
zastosowania w:

 � stymulacji wzrostu i plonowania roślin,

 � ochronie roślin przed niekorzystnym wpływem czynników biotycznych i abiotycznych,

 � poprawie jakości gleb

 � fitoremediacji i in.

Zwiększenie występowania i bioróżnorodności pożytecznych bakterii i grzybów sprzyja 
wzrostowi produktywności roślin uprawnych, m.in. poprzez:

 � ograniczenie wpływu szkodliwych dla roślin czynników biotycznych i abiotycznych 
(np. biofumigacja),

 � odpowiednie zmianowanie i uprawę roślin fitosanitarnych jako przedplon,

 � przyspieszenie humifikacji, jak i mineralizacji materii organicznej.

Stosowanie tych technik korzystnie wpływa również na procesy stabilizacji i higienizacji 
komunalnych osadów ściekowych oraz możliwości stosowania ich na gruntach rolnych.

Najwięcej mikroorganizmów znajduje się na korzeniach roślin ze względu na wydzieliny 
korzeniowe w warstwie próchnicznej gleby i ze względu na zasobność w składniki pokarmowe. 
Opracowanie techniki aplikacji biopreparatów obejmowało opracowanie urządzeń technicznych 
i metod dystrybucji środka, oraz wdrożenie tych metod do praktyki sadowniczej. Ze względu 
na szeroki zakres sposobu działania bioproduktów (bionawozy, biostymulatory, środki ochrony) 
i wiele możliwości metod ich aplikacji (opryskiwanie roślin, stosowanie na i pod powierzchnię 
gleby), a także różne sposoby ich formulacji (płynne i doglebowe), zadanie to realizowano 
uwzględniając trzy grupy maszyn: opryskiwacze oraz aplikatory do stosowania biopreparatów 
na i pod powierzchnię gleby. Produkty otrzymane będą mogły być stosowane nie tylko w uprawie 
ekologicznej, ale także w produkcji integrowanej i konwencjonalnej. Przyczyni się to do ograniczenia 
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stosowania syntetycznych środków produkcji (nawozów i pestycydów), a zatem do ochrony 
środowiska i zdrowia człowieka. Wyniki uzyskane będą mogły znaleźć zastosowanie nie tylko 
w uprawie roślin sadowniczych, ale także w uprawie warzyw, roślin ozdobnych i rolniczych, a także 
przy zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych.

Stworzony bank pożytecznych mikroorganizmów glebowych tzw. SYMBIO BANK, jest 
kolekcją symbiotycznych grzybów mikoryzowych (głównie arbuskularne grzyby mikoryzowe) 
i bakterii (bakterie PGPR), naturalnie zasiedlających korzenie roślin sadowniczych. Wyizolowano 
200 pożytecznych dla roślin sadowniczych szczepów i gatunków mikroorganizmów (grzybów 
mikoryzowych i bakterii), które są identyfikowane metodami klasycznymi (mikroskopowo) 
i molekularnymi (markery mikrosatelitarne, markery rDNA, technika Real-time PCR).

Trendy na światowym rynku stosowania żywych kultur mikroorganizmów i produktów 
mikrobiologicznych w latach 2010–2016 (w milionach dolarów USA) wykazują szybki wzrost, 
co przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 4

Źródło: Badania własne NIK

Podsumowując, można postawić tezę, że współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi, 
instytucjami ustawodawczymi i firmami biotechnologicznymi umożliwi dalszy rozwój i wdrożenie 
produktów mikrobiologicznych do praktyki, w tym waloryzacji osadów ściekowych.

Zagrożenie skażenia mikrobiologicznego osadami. Potrzeba nadzoru nad badaniami.

Dr hab. Tomasz Cencek ostrzegł, że wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie może 
być z jednej strony źródłem cennych składników pokarmowych dla roślin,  ale z drugiej niesie 
za sobą ryzyko skażenia mikrobiologicznego i parazytologicznego gleby, wód gruntowych, 
powierzchniowych, jak i uprawianych roślin. Niesie to ze sobą ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
Z tego powodu osady ściekowe przed wprowadzeniem do rolnictwa i rekultywacji gruntów 
muszą być dokładnie badane m.in. parazytologicznie w kierunku obecności żywych jaj pasożytów 
jelitowych z rodzaju Ascaris (glista ludzka i świńska), Trichuris (włosogłowka – pasożyt jelita ślepego, 
rzadziej grubego) i Toxocara (glista psia i kocia), co regulowane jest szeregiem aktów prawnych 
polskich i unijnych. Wyniki badań parazytologicznych wykonywanych rutynowo w laboratoriach 
działających przy oczyszczalniach lub laboratoriach usługowych są jednak mało wiarygodne 
ze względu na brak właściwych metod badawczych.
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W Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
w  Puławach opracowano nową metodę, której czułość w  badaniu parazytologicznym 
odwodnionych osadów ściekowych jest 5-8 razy większa (w zależności od gatunku pasożyta) 
od metody wg Quinn i kilkadziesiąt razy większa od czułości najczęściej stosowanej w laboratoriach 
metody wg normy PN-Z-19000-4.

Wykorzystując opracowaną metodę przeprowadzono badania parazytologiczne 
odwodnionych osadów ściekowych produkowanych przez komunalne oczyszczalnie ścieków 
w Polsce. Z każdego województwa pobierano próbki z m.in. 5 oczyszczalni. łącznie uzyskano 
92 próbki. Pochodziły one z 36 dużych oczyszczalni o równoważnej liczbie mieszkańców  
(RLM >100 000), 38 średnich (RLM 15 000-100 000), 9 mniejszych (RLM 10 000-15 000)  
i 9 o (RLM 2 000-10 000). Jaja pasożytów z rodzajów Ascaris, Trichuris i Toxocara stwierdzono  
w 91 próbkach. Średnia liczba jaj pasożytów w przeliczeniu na kg suchej masy próbki wynosiła 
10 343 i wahała się od 447 do 319 878 jaj/kg s.m. Najwięcej stwierdzano jaj Ascaris sp. (87 próbek 
dodatnich; średnio 5 604 jaja/kg s.m. próbki) i Toxocara sp. (88 próbek dodatnich; średnio  
3 664 jaja/kg s.m. próbki). Mniej liczne były jaja Trichuris sp. (55 próbek dodatnich; średnio 
1  074 jaja/kg s.m. próbki). Stwierdzono, że najwięcej jaj pasożytów zawierały osady 
ściekowe produkowane w największych oczyszczalniach (śr. 15 206 jaj/kg s.m.), a najmniej 
w oczyszczalniach o RLM <15 000 (średnio 3 233 i 3 453 jaj/kg s.m.). Dysproporcje te widoczne 
były szczególnie w  zawartości jaj glist z  rodzaju Ascaris, których średnia liczebność  
w kg s.m. próbki w kolejnych przedziałach wielkości oczyszczalni wynosiła odpowiednio:  
9750 (RLM>100 000), 4157 (RLM 15 000-100 000), 430 (RLM 10 000-15 000) i 311 (RLM 2 000-10 000).

Uzyskane dane wskazują na powszechność występowania jaj pasożytów jelitowych w osadach 
ściekowych produkowanych przez oczyszczalnie ścieków w Polsce. Powinny być one brane pod 
uwagę przy wykonywaniu przez organy państwowe nadzoru nad rolniczym wykorzystaniem 
tych substancji ze względu na wielokrotne przekroczenie norm ustanowionych odpowiednimi 
rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Ministra Środowiska.

Doświadczenia z wdrażania metod opartych na stosowaniu mikroorganizmów w celu 
zagospodarowania osadów.

Stanisław Kolbusz i Sławomir Gacka przedstawili metodę KWADRANT-EkosystEM opartą 
na odpowiednim stosowaniu naturalnych narzędzi biologicznych, specjalnej kompozycji 
pożytecznych mikroorganizmów, która pozwala na bezpieczne, zgodne z prawami natury 
funkcjonowanie kwadrantu relacji istot żywych: ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Metoda 
ta zmniejsza koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni, 
kompostowni i składowisk odpadów. Stosowana jest już w kilkunastu oczyszczalniach ścieków 
(m.in. Błonie, Turek, łowicz, Staszów, Niemce, Czerniewce, Siemiatycze, Chojnice, Szczerców, 
Sierakowice, masarnia w Kaliszu).

Osady, które objętościowo stanowią zaledwie ok. 3% ścieków zawierają ponad połowę całego 
ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych. Nakłady na przeróbkę osadów 
mogą stanowić nawet ok. 50% kosztów funkcjonowania całej oczyszczalni. Z tej też racji na wielu 
modernizowanych obiektach oczyszczalni koncentrowano się głównie na procesie fizyczno – 
chemicznego oczyszczania wody pozostawiając nierozwiązany do końca segment ostatecznej 
obróbki osadów. Korzystano więc z możliwości wywozu osadów na składowiska odpadów 
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i w wiele innych miejsc, co nie zawsze sprzyjało dobrostanowi środowiska. Osady nieustabilizowane 
są biologicznie niebezpieczne, łatwo zagniwają, „rozsiewają” mykotoksyny oraz mikroorganizmy 
chorobotwórcze i nieprzyjemny zapach. Powoduje to wzrost używania dawek wapna w celu ich 
higienizowania i eliminowania pasożytów.

Pozytywne skutki przynosi metoda biodegradowania materii organicznej w drodze fermentacji 
niskotemperaturowej. Proces fermentacji sterowany przez pożyteczne mikroorganizmy ujednolica 
biodegradowaną materię organiczną znajdującą się w pryzmie osadów pościekowych. Odpowiednia 
aplikacja specjalnie dobranych pożytecznych mikroorganizmów omawianą metodą czyni 
jednorodnym skład końcowego wyrobu – środka poprawiającego właściwości gleby. Jednocześnie 
daje bezpieczeństwo higienizacji – bez potrzeby stosowania higroskopijnego wapna – i stabilizacji 
końcowego wyrobu poprzez trwałe blokowanie aktywności patogennej mikroflory i szkodników. 
Dzięki temu nie ma emisji uciążliwych odorów i nie ma  zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
w powietrzu. Wyzwolony proces mineralizacji materii organicznej jest odwzorowaniem naturalnego 
procesu mineralizacji materii organicznej, który zachodzi w przyrodzie. Czyni to metodę nowatorską 
i wysoce skuteczną w ograniczaniu degradacji środowiska. Biodegradacja osadów pościekowych 
tą metodą otwiera szansę na przywracanie znajdujących się w nich składników pokarmowych dla 
mezofauny i roślin. Jest to niebagatelne, bowiem w glebach na terenie Polski systematycznie ubywa 
materii organicznej i próchnicy. Tak więc zagospodarowywanie osadów przez ich spalanie może 
być radykalnie zmniejszone, co dobrze posłuży zdrowiu środowiska i ludzi. Zasadniczą zaletą tej 
metody jest kompleksowe zagospodarowanie osadów pościekowych przez opracowanie ścieżki 
przekwalifikowywania ich w bezpieczny wyrób organiczny.

Dotychczasowa praktyka w Polsce wskazuje na dużą skuteczność omawianej metody 
w likwidacji odoru, stabilizacji i higienizacji osadów. Działa również zadowalająco w likwidacji 
odorów i higienizacji skratek oraz zagospodarowaniu, a nawet odzysku piasku. Utrzymanie 
w czystości zbiorników wodnych oraz właściwych parametrów wody w trakcjach wodociągowych 
przy zastosowaniu metody KWADRANT-EkosystEM daje także dobre efekty.

Wprowadzane do trakcji ściekowej pożyteczne mikroorganizmy umożliwiają nie tylko 
neutralizację zapachów i zmniejszanie emisji gazów, ale również utrzymują w doskonałym 
technicznym stanie urządzenia i budowle kanalizacyjne poprzez ich udrażnianie. Dominująca 
obecność pożytecznych mikroorganizmów w procesach utylizacji odpadów komunalnych 
zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie 
przylegającej patyny (imitującej brunirowanie) odpornej na utlenianie, jak również eliminuje procesy 
rozkładu betonu, szczególnie w miejscach gdzie jest silna emisja siarkowodoru. Równocześnie 
wytwarzane przez pożyteczną mikroflorę organiczne detergenty sprzyjają udrażnianiu – nie 
zaleganiu osadu w trakcji ściekowej.

Dzięki tej metodzie osady niezanieczyszczone metalami, będące problemem każdej oczyszczalni 
ścieków, w większości przypadków mogą być w pełni bezpiecznym wyrobem organicznym, 
przywracającym życie biologiczne gleb.

Podsumowując, dzięki zastosowaniu metody KWADRANT-EkosystEM biodegradując materię 
organiczną w drodze fermentacji niskotemperaturowej uzyskuje się:

 � wypieranie zagniwania na rzecz intensyfikacji procesów mineralizacji odpadów pochodzenia 
organicznego, co likwiduje emisję nieprzyjemnych i uciążliwych odorów,

 � poprawę warunków pracy w tym bezpieczeństwa zdrowotnego,
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 � możliwość przekształcania odpadów organicznych w dobre i bezpieczne dla środowiska źródło 
materii organicznej w uprawach rolniczych i leśnych,

 � poprawę wskaźników ekonomicznych zagospodarowywania odpadów poprzez:

 □ zwiększanie zdolności wykorzystania pojemności poletek - przywraca pierwotną zdolność 
odwadniania osadów,

 □ przedłużanie żywotności trakcji ściekowych poprzez zahamowanie procesów korodowania 
metali i betonu,

 □ wycofanie wapna jako środka higienizującego oraz urządzeń służących jego magazynowaniu 
i dozowaniu,

 □ ograniczanie zużycia bądź wycofanie flokulantów i koagulantów,

 □ udrażnianie systemów drenażowych, w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków 
poprzez przywracanie pierwotnej zdolności rozsączania,

 □ regenerację terenów w miejscu jej zastosowania.

 □ poprawę jakości mineralizowanych odpadów, a zwłaszcza osadów, ponieważ osad i wytwarzany 
na jego bazie kompost mają wzbogaconą wartość próchnicotwórczą o przyjazne środowisku 
gleby i wód gruntowych pożyteczne mikroorganizmy.

Michał Paca przedstawił doświadczenia i problemy małych oraz średnich komunalnych 
oczyszczalni w podejmowanych działaniach na rzecz rolniczego wykorzystania osadów ściekowych. 
W przypadku, gdy osad nie spełnia kryteriów rolniczego wykorzystania pod względem zawartości 
metali ciężkich, należy wyeliminować ścieki z nadmiernymi stężeniami tych metali poprzez 
zidentyfikowanie takich zakładów, które są źródłem tych zanieczyszczeń, następnie należy je odciąć 
od kanalizacji. W przypadku, gdy osad zawiera dużo tłuszczu np. nie ma flotatora, należy wydzielić 
osad z dużą zawartością tłuszczu i przekazać go do fermentacji, np. do biogazowni.

Osad spełniający kryteria rolniczego wykorzystania powinien być zaszczepiony 
mikroorganizmami probiotycznymi w celu higienizacji mikrobiologicznej i przekazany wiosną 
i jesienią do rolniczego wykorzystania. W przypadku braku możliwość gromadzenia odwodnionego 
osadu na niedużych oczyszczalniach przez minimum 6 miesięcy, należy go zbierać w kontenerze 
i przekazywać go przedsiębiorstwu, który zamieni go na nawóz. W tym celu istnieje potrzeba 
funkcjonowania regionalnych przedsiębiorstw przyjmujących osady w celu dalszej jej przeróbki 
i wykorzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowanie osadów do procesu odzysku 
organicznego może odbywać się tylko na terenie, gdzie są one wytwarzane, a więc na terenie 
oczyszczalni ścieków.

Podsumowując, można stwierdzić, że stosowanie odpowiednio dobranych kompleksów 
mikroorganizmów probiotycznych w celu higienizacji mikrobiologicznej osadów ściekowych, 
spowoduje zmniejszenie energochłonności ich przeróbki oraz dozowanych środków chemicznych 
i pozwoli na wykorzystanie rolnicze z pożytkiem dla środowiska.

Budowa w Polsce wielu oczyszczalni i konieczność zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków, 
zdaniem Cezarego Kołodziejskiego, powoduje znaczny, systematyczny wzrost ilości osadów. 
Nowoczesny system przeróbki osadów w oczyszczalni powinien spełniać wymogi najniższych 
kosztów i minimalizować zużycie chemikaliów, a ponadto powinien być prosty i bezpieczny 
w obsłudze, równocześnie zawierać elementy rozwoju zrównoważonego, wytwarzając materiał 
nadający się do przyrodniczego wykorzystania.
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Można przyjąć, że oczyszczalnie ścieków produkują osady, ponieważ niemal cały ładunek 
zanieczyszczeń dopływający do oczyszczalni jest przetwarzany na biomasę. Ostateczne 
unieszkodliwianie zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni zachodzi dopiero w dodatkowym 
procesie przeróbki osadów. Wypracowane przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków w łowiczu46 
kierunki postępowania z osadami poprzez wieloletnie doświadczenia w unieszkodliwianiu osadów 
ściekowych oraz innych odpadów organicznych, noszą znamiona nowoczesnego i praktycznego 
systemu przeróbki osadów.

Podstawowym problemem jaki wystąpił w procesie zagospodarowania osadów były odory 
na terenie oczyszczalni i uciążliwe dla otoczenia zapachy. W roku 2005 postanowiono zastosować 
jedną z technologii wykorzystującą probiomikroorganizmy. Technologia ta nazywana metodą 
KWADRANT-EkosystEM polega na aplikacji specjalnie sporządzonej kompozycji mikroorganizmów 
do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych (WKF). Oczyszczalnia ścieków to swoista fabryka wszelkiego 
rodzaju mikroorganizmów, które odpowiednio kierowane pozwolą właściwie poprowadzić proces 
technologiczny oczyszczania ścieków na każdym jego etapie. Dodanie do procesu oczyszczania 
kompozycji naturalnych mikroorganizmów o probiotycznych właściwościach może tylko ten proces 
usprawnić. Mikroorganizmy eliminują procesy zagniwania i wstrzymują wydzielanie się szkodliwych 
gazów, jak amoniak i siarkowodór, zwalczają i ograniczają populacje mikroorganizmów patogennych, 
likwidują przykre zapachy, związki utleniające i wiele szkodliwych substancji.

Osady ściekowe zawierają duże ilości substancji organicznej, która może być wykorzystana 
do nawożenia gleb lub do produkcji np. wermikompostu. Kompostowanie osadów ściekowych 
z udziałem dżdżownic prowadzi do szybkiej zmiany mazistej substancji odpadowej w nawóz 
o strukturze gruzełkowatej, nawóz jest bogaty w związki pokarmowe dostępne dla roślin. 
Wytwarzany w ten sposób wermikompost powstaje z odpadów organicznych, a swoje cechy 
zawdzięcza funkcjom życiowym dżdżownic, które przemieszczają się w nich i żerują.

Zdjęcie nr 1 
Pryzmy kompostowe w oczyszczalni w łowiczu

Fot: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu

46  Miejska Oczyszczalnia Ścieków w łowiczu obsługuje około 30 tys. mieszkańców i w 2011 r. wytworzyła 1 750 Mg osadów 
w przeliczeniu na suchą masę po oczyszczeniu 4 085 tys. m3 ścieków.
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Po pięcioletnim okresie stosowania kompozycji pożytecznych mikroorganizmów stwierdzono, 
że osady ściekowe poddane tej metodzie nie zagniwają i znika uciążliwy zapach. Proces fermentacji  
niskotemperaturowej  prowadzi do zmniejszenia aktywności  mikroorganizmów gnilnych. 
Metoda spowodowała wycofanie wapna jako środka higienizującego. Osad ma niedrażniący, 
ziemisto – bagienny zapach, nastąpiło zmniejszenie masy osadów o 15-20%. Proces stabilizacji 
przebiega również w trakcie magazynowania osadów. Koszt zastosowania takich rozwiązań jest 
niewspółmiernie mały w stosunku do innych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem 
np. chemii. Obliczone dla oczyszczalni roczne oszczędności z tytułu eliminacji stosowania 
ok. 500 Mg preparatu PIX wyniosły 200 tys.  zł, ok. 1 500 Mg wapna – 675 tys.  zł. Do tych 
oszczędności należy doliczyć zmniejszenie kosztów zagospodarowania ok. 1 000 m3 mechanicznie 
odwodnionych osadów w wysokości 100 tys.  zł rocznie i zmniejszenia masy odwodnionych osadów 
o 20%, tj. ok. 2 000m3, co pozwoliło oszczędzić rocznie 200.000 zł. W wyniku zagospodarowania 
osadów ściekowych, ze sprzedaży gotowych wyrobów gotowych, takich jak dywaniki z trawy, ziemi 
kompostowej i wermikompostu, oczyszczalnia uzyskała wymierne przychody finansowe.

Zdjęcie nr 2 
Darń trawnikowa uzyskana na podłożu wytworzonym z osadów ściekowych w oczyszczalni w łowiczu

Fot: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu

Podsumowując dyskusję Jan Kołtun sformułował następujące wnioski:

1.  Za stosowaniem komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie przemawia:

 − zawarta w nich duża ilość materii organicznej i wysokie walory nawozowe,

 − stałe zmniejszenie się ilości stosowanych nawozów organicznych,

 − wzrastający niedobór zawartości materii organicznej w glebach.

W związku z tym rozważenia wymaga ewentualna weryfikacja przepisów, w tym np. dotyczących 
dopuszczalnych dawek i koniecznych analiz osadów ściekowych przed ich zastosowaniem. 
Przykładowo brak jest uzasadnienia dla stosowania zawartości granicznych (tym bardziej 
restrykcyjnych) niektórych pierwiastków w osadzie jak np. cynku, miedzi, w sytuacji niedoborów 
tych mikroelementów w glebach oraz braku ryzyka środowiskowego i zdrowotnego związanego 
z ich obecnością w osadach.
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2.   Substancje toksyczne występujące w osadach ściekowych są ubocznymi produktami wielu 
gałęzi przemysłu, dlatego największa ich ilość występuje w osadach z oczyszczalni do których 
dopływają ścieki z najsilniej rozwiniętych aglomeracji miejskich. W tej dziedzinie istnieje 
jeszcze potrzeba porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w celu odseparowania ścieków 
przemysłowych od strumienia ścieków komunalnych. W ostatnich latach ilość substancji 
szkodliwych w osadach obniża się, co jest między innymi efektem realizacji programów mających 
na celu ograniczenie tych zanieczyszczeń w ściekach doprowadzonych do kanalizacji miejskiej. 
Około ¾ osadów ściekowych wytwarzanych w Polsce spełnia obecne kryteria zawartości metali 
śladowych i możliwość rolniczego wykorzystania, stanowiąc potencjalne źródło wzbogacania 
gleb w materię organiczną oraz inne pierwiastki niezbędne w rozwoju organizmów glebowych 
(edafon) a w szczególności roślin.

3.   Należy rozważyć możliwość stosowania wyższych dawek osadów ściekowych na cele rolnicze 
niż dopuszcza to rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (do 3 Mg/ha/rok), 
które wykazują duże podobieństwo składu chemicznego do powszechnie stosowanego 
obornika. Warunkiem dla powszechnego wykorzystania osadów w rolnictwie musi być ich 
właściwa stabilizacja biologiczna i brak zagniwania co spowoduje dodatni wpływ na jakość gleby 
i poprawę wykorzystania składników nawozowych przy braku skutków negatywnych, takich jak 
transfer zanieczyszczeń (metali ciężkich, np. Cd, Pb oraz innych substancji szkodliwych) do roślin 
uprawnych i wód gruntowych lub nadmierne wzbogacenie wód gruntowych w składniki 
biogenne. Obecnie Polska obok krajów skandynawskich oraz Austrii i Belgii posiada najbardziej 
restrykcyjne limity stężenia metali ciężkich oraz zawartości pasożytów w osadach ściekowych.

4.   Badania parazytologiczne w kierunku obecności żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzaju 
Ascaris (glista ludzka i świńska), Trichuris (włosogłowka – pasożyt jelita ślepego, rzadziej 
grubego) i Toxocara (glista psia i kocia) odwodnionych osadów ściekowych produkowanych 
przez komunalne oczyszczalnie ścieków w Polsce wykonane metodami o czułości kilkadziesiąt 
razy większej od najczęściej stosowanej w laboratoriach metody określonej w normie  
PN-Z-19000-4 wskazują na powszechność występowania jaj pasożytów jelitowych w osadach 
ściekowych produkowanych przez oczyszczalnie ścieków w Polsce. Wyniki tych badań 
przeprowadzonych przez Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach, w efekcie których spośród badanych 92 prób przekroczenia 
stwierdzono w 91, powinny być brane pod uwagę przy wykonywaniu przez organy państwowe 
nadzoru nad rolniczym wykorzystaniem tych substancji ze względu na wielokrotne 
przekroczenie norm ustanowionych odpowiednimi rozporządzeniami. Wskazuje to na 
konieczność rozważenia:

 � ponownego przenalizowania przyjętych w przepisach wykonawczych metodyk badań 
biologicznych osadów i prowadzenia nadzoru nad tymi badaniami,

 � zweryfikowania dotychczasowej skuteczności i  ewentualnego skorygowania 
konwencjonalnych technologii obróbki osadów,

 � wsparcia badań nad innowacyjnymi naturalnymi technologiami podnoszącymi skuteczność 
oczyszczania ścieków i jakość osadów.

5.   Na uwagę zasługuje, jako przykład dobrej praktyki, stosowanie metody odpowiednio 
dobranych naturalnych narzędzi w postaci kompleksów pożytecznych mikroorganizmów w celu 
biohigienizacji osadów ściekowych, co może:
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a) powodować zmniejszenie:

 − energochłonności ich przeróbki,

 − dozowanych środków chemicznych,

b)  pozwolić na ich rolnicze wykorzystanie z pożytkiem dla środowiska.

Metoda biodegradowania materii organicznej w drodze fermentacji niskotemperaturowej 
wspomaga ten proces sterowany przez aktywność pożytecznych mikroorganizmów 
w likwidacji odoru, stabilizacji i higienizacji osadów.

6.   Wspomagana przez projekty badacze współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi, 
instytucjami rządowymi i firmami biotechnologicznymi stosujących naturalne technologie 
może umożliwić dalszy rozwój i wdrożenie produktów mikrobiologicznych do praktyki, w celu 
optymalnego wykorzystania osadów ściekowych.

 4.3  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

1. Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek, NIK skierowała wystąpienia 
pokontrolne zawierające uwagi, oceny oraz wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości.

W 44 wystąpieniach pokontrolnych do kierowników kontrolowanych jednostek zawarto 
180 wniosków, z których 124 zostało zrealizowanych, a 16 jest w trakcie realizacji. We wnioskach 
do kierowników jednostek eksploatujących oczyszczalnie ścieków postulowano m. in., aby: 
� oczyszczalnie prowadziły pełną dokumentację powstawania osadów i ich przekazania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, �  przekazywano marszałkowi województwa prawidłowe roczne 
zestawienia dotyczące gospodarowania osadami, � instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni 
ścieków ustalały sposób postępowania z wytwarzanymi osadami, � prawidłowo magazynowano 
osady na terenie oczyszczalni, � poddać badaniom każdą partię osadów wywożonych na grunty, 
� nie stosowano dawek osadów w wysokości przekraczającej dopuszczalne wielkości na gruntach 
przeznaczonych dla rolnictwa, � zgodnie z obowiązującymi przepisami badano grunty na których 
są stosowane osady, �  nie stosowano osadów na gruntach, w odniesieniu do których jest zakaz 
ich stosowania. We wnioskach do marszałków województw wnioskowano m.in. o podjęcie przez 
właściwe służby urzędu marszałkowskiego działań mających na celu skuteczniejsze egzekwowanie 
od wytwórców osadów obowiązku składania wymaganych zestawień w sposób i terminach 
określonych przepisami, a także działań weryfikujących kompletność i rzetelność informacji w nich 
zawartych.

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli47 poinformowano 
burmistrza gminy Gostyń o sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym do kierownika spółki 
Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych (gmina Gostyń była jedynym udziałowcem tej spółki) 
uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących kontrolowanej jednostki oraz o nieprawidłowościach, 
które polegały na nieprzestrzeganiu postanowień obowiązującego regulaminu udzielania 
zamówień publicznych przy wyborze usługodawcy na zagospodarowanie osadów i ocenach 
ustalonych w trakcie kontroli. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że zobowiązał Radę 
Nadzorczą Przedsiębiorstwa do szczególnego nadzoru nad zagospodarowaniem osadów w celu 
uniknięcia nieprawidłowości.

47  Dz. U z 2012 r., poz. 82 ze zm.
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2. Kierownicy trzech jednostek objętych kontrolą, skorzystali z prawa zgłoszenia zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego48 od oceny ogólnej oraz ustaleń szczegółowych. Zgłoszonych 
zostało łącznie 19 zastrzeżeń szczegółowych, z czego w wyniku postępowania odwoławczego 
przyjęto w całości 4, częściowo 4, a oddalonych zostało 11. Zastrzeżenia zgłaszane przez jednostki 
eksploatujące oczyszczalnię ścieków dotyczące m.in. stwierdzonych nieprawidłowości przy 
prowadzeniu ewidencji osadów, niezgodnym z przepisami pobieraniem próbek osadów do badań, 
stosowaniem osadów przed otrzymaniem wyników ich badań, nieprzekazywaniem wyników badań 
oraz informacji o dopuszczalnych dawkach osadów dysponentowi gruntów zostały oddalone. 
Uwzględniono zastrzeżenia dotyczące np. zbyt długiego okresu (nawet 21 miesięcy) badań gruntów 
przed nawiezieniem ich przez osady, ponieważ przepisy nie ustalają dokładnych terminów tych 
badań, wykonywania badań przez laboratorium nieposiadające akredytacji. Zastrzeżenia zgłoszone 
przez marszałka dotyczące m.in. stwierdzonych nieprawidłowości polegających na niewymierzaniu 
kar pieniężnych z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia rocznych zestawień danych, 
na prowadzeniu w sposób niekompletny Wojewódzkiego Systemu Odpadowego oraz sporządzania 
na jego podstawie niepełnych korekt raportów wojewódzkich zostały oddalone.

3. Rezultaty finansowe kontroli wyniosły 1.128.253,83zł [str. 26]. Składają się na nie:

 − 1.107.059,51 zł kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa,

 − 21.194,32 zł kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami.

48  Kontrole: Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego w  łodzi, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie łódzkim, Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy.
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Z A ł Ą C Z N I K  N R  15
Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz ocen skontrolowanej działalności

Lp.
Jednostki 
organizacyjne 
NIK

Jednostki objęte kontrolą Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Ocena zawarta 
w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK

1 2 3 4 5

1. Delegatura NIK 
w Białymstoku

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku

Jarosław Zygmunt 
Dworzański – Marszałek 
Województwa Podlaskiego

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o.  
w Dąbrowie Białostockiej

Celina Rudzińska – Prezes 
Zarządu Negatywna

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Grajewie Grzegorz Purwin – dyrektor

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Hajnówce

Jerzy Aleksiejuk – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Mońkach

Mariusz Kulesza – dyrektor
Pozytywna mimo 
stwierdzonej 
nieprawidłowości

2. Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko- 
-Pomorskiego w Toruniu

Piotr Całbecki – Marszałek 
– Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Pozytywna mimo 
stwierdzonej 
nieprawidłowości

Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o.,  
w Nakle nad Notecią

Sławomir Sobczak – Prezes 
Zarządu Spółki

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Koronowie

Dyrektor Zakładu – 
do 2 stycznia 2013 r. 
– Ryszard Chrzanowski 
od 1 kwietnia 2013 r. – 
Bolesław Grygorewicz,

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Strzelnie

Dariusz Sieradzki – Dyrektor 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Toruńskie Wodociągi Spółka 
z o.o. w Toruniu

Władysław Majewski – 
Prezes Zarządu Pozytywna
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Lp.
Jednostki 
organizacyjne 
NIK

Jednostki objęte kontrolą Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Ocena zawarta 
w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK

1 2 3 4 5

3. Delegatura NIK 
w Gdańsku

Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku

Mieczysław Struk – 
Marszałek Województwa 
Pomorskiego

Pozytywna

Miejskie Wodociągi Spółka 
z o.o. w Chojnicach

Tomasz Klemann – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Lęborku

Piotr Boniaszczuk – Dyrektor 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Gminne Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Usługowe 
Spółka z o.o. w Sławkach

Mirosław Myszk – Prezes 
Zarządu Negatywna

Urząd Gminy Szemud

Wójt Gminy – do 22 lutego 
2013 r. – Zbigniew 
Engelbrecht;  
od 29 marca 2013 r. 
– Krzysztof Brzezicki 
(wyznaczony przez Prezesa 
Rady Ministrów do pełnienia 
funkcji Wójta Gminy).

Negatywna

4. Delegatura NIK 
w Kielcach

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach

Adam Jarubas – 
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Busku-Zdroju

Krzysztof Kryczka – Prezes 
Zarządu Negatywna

Zakład Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Chmielniku

Jerzy Grusiecki – Prezes 
Zarządu Negatywna

Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z o.o. 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zdzisław Foremniak – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Naczelny

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Włoszczowski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
we Włoszczowie

Henryk Kaczmarski 
– Dyrektor Negatywna
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Lp.
Jednostki 
organizacyjne 
NIK

Jednostki objęte kontrolą Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Ocena zawarta 
w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK

1 2 3 4 5

5. Delegatura NIK 
w Krakowie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
w Krakowie

Marek Sowa – Marszałek 
Województwa Małopolskiego

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Urząd Miejski w Bobowej Wacław Ligęza – Burmistrz 
Gminy Bobowa

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Gorlicach

Janusz Ząbek – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółki

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Limanowej, 
do 27 lipca 2011 r. Zakład 
Budżetowy – Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Limanowej

Henryk Kapera – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Rabce-Zdroju

Alicja Kułakowska – 
od 21 maja 2010 r. – Prezes 
Zarządu o.

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Słomnikach

Jerzy Kaczor – p.o. Dyrektor Pozytywna

6. Delegatura NIK 
w Łodzi

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 
w Łodzi

Witold Stępień – Marszałek 
Województwa Łódzkiego Negatywna

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w  Aleksandrowie Łódzkim

Grzegorz Andrzejczak – 
Prezes Zarządu Negatywna

Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków Spółka z o.o. 
w Kutnie

Krzysztof Mikołajczyk – 
Prezes Zarządu Pozytywna

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Łęczycy

Jan Chucki – Prezes Zarządu 
Dyrektor Generalny

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD-KAN” 
Spółka z o.o.  
w Mokrej Prawej, 
Skierniewice

Janusz Marek Pastusiak – 
Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości
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Lp.
Jednostki 
organizacyjne 
NIK

Jednostki objęte kontrolą Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Ocena zawarta 
w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK

1 2 3 4 5

7. Delegatura NIK 
w Poznaniu

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

Marek Woźniak – 
Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego,

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Gostyniu

Jerzy Pogorzelski – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Koninie

Do 31 grudnia 2011 r. 
Zarząd w składzie: Wojciech 
Morkowski (Prezes Zarządu), 
Marian Wrzesiński, Edward 
Derengiewicz (Członkowie 
Zarządu);  
od 1 stycznia 2012 r. 
jednoosobowy Zarząd: 
Prezes – Zbigniew Szymczak.

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Krotoszynie

Michał Przybylski – Prezes 
Zarządu PGKiM.

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Obsługi Komunalnej 
w Kuślinie

Artur Bąk – Kierownik 
Zakładu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Aquabellis Spółka z o.o. 
w Rogoźnie

Wojciech Dulko – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Stawiszynie

Zdzisław Wiksleben – 
Kierownik Zakładu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Środzie Wlkp.

Jan Buczkowski – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

8. Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu

Rafał Jurkowlaniec – 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o. o. 
w Kątach Wrocławskich

Janusz Koźmiński – Prezes 
Zarządu Spółki

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Lubinie

Prezes Zarządu – Jarosław 
Wantuła
Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Skórka 
do 23.05.2012 r., 
od 29.06.2012 r. Tadeusz 
Kielan

Pozytywna

Miejska Gospodarka 
Komunalna Spółka z o.o. 
w Oleśnicy

Waldemar Zarębski – Prezes 
Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Miejski Zakład Komunalny 
Spółka z o.o.  
w Polanicy-Zdroju

Jacek Tyniec – Prezes 
Zarządu Negatywna
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Wykaz skontrolowanych oczyszczalni oraz ocen cząstkowych ze skontrolowanej 
działalności

Podano oceny w poszczególnych obszarach, gdzie:

I obszar dotyczy ewidencjonowania osadów  oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych,
II obszar dotyczy postępowanie z wytworzonymi osadami na terenie oczyszczalni,
III obszar dotyczy zagospodarowania osadów ścieków.

Lp.
Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Oczyszczalnia
Ocena

I obszaru II obszaru III obszaru

1 2 3 4 5 6

1. Delegatura NIK 
w Białymstoku

Dąbrowa Białostocka Negatywna negatywna negatywna

Grajewo pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Hajnówka
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna pozytywna

Mońki pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna

2. Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Nakło nad Notecią
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna

Koronowo
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Strzelno
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Toruń pozytywna pozytywna pozytywna

3. Delegatura NIK 
w Gdańsku

Chojnice
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna pozytywna

Lębork
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Sławki negatywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

negatywna

UG Szemud negatywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

negatywna

4. Delegatura NIK 
w Kielcach

Busko-Zdrój negatywna negatywna negatywna

Chmielnik negatywna negatywna negatywna

Ostrowiec 
Świętokrzyski

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

negatywna

Włoszczowa negatywna pozytywna negatywna
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Lp.
Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Oczyszczalnia
Ocena

I obszaru II obszaru III obszaru

1 2 3 4 5 6

5. Delegatura NIK 
w Krakowie

Bobowa negatywna pozytywna pozytywna

Gorlice
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Limanowa

pozytywnie  
w zakresie 
ewidencji osadów 
i  negatywnie 
w zakresie 
sprawozdawczości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna

Rabka-Zdrój pozytywnie
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Słomniki pozytywna pozytywna pozytywna

6. Delegatura NIK 
w Łodzi

Aleksandrów Łódzki negatywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

negatywna

Kutno pozytywna pozytywna pozytywna

Łęczyca negatywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Skierniewice pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna

7. Delegatura NIK 
w Poznaniu

Gostyń
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Konin
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Krotoszyn
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Kuślin pozytywna pozytywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Rogoźno negatywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Stawiszyn
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna

Środa Wlkp.
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości
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Lp.
Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Oczyszczalnia
Ocena

I obszaru II obszaru III obszaru

1 2 3 4 5 6

8. Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Kąty Wrocławskie
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Lubin pozytywna pozytywna pozytywna

Oleśnica
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

negatywna
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

Polanica-Zdrój
pozytywna mimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości

negatywna negatywna



51

Z A ł Ą C Z N I K  N R  3

Wykaz skontrolowanych oczyszczalni z podaniem sposobu zagospodarowania 
osadów49

Lp.
Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Oczyszczalnia
Kierunki zagospodarowania osadów w roku:

2011 2012

1 2 3 4 5

1. Delegatura NIK 
w Białymstoku

Dąbrowa 
Białostocka

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Grajewo

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.
Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.
Do uprawy roślin przeznaczonych 
do produkcji kompostu.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.

Hajnówka

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.
Do rekultywacji terenów, w tym gruntów 
na cele rolne.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
Do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne.

Mońki

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

49  W powyższej tabeli uwzględniono następujące sposoby zagospodarowania osadów:
1. W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając 

w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz.
2. Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
3. Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
4. Do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne.
5. Do  dostosowania gruntów do  określonych potrzeb wynikających z  planów gospodarki odpadami, planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/
6. Do produkcji nawozów.
7. Do składowania na składowiskach odpadów.
8. Przekazana innym podmiotom w celu wykorzystania osadów w procesach odzysku.
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Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Oczyszczalnia
Kierunki zagospodarowania osadów w roku:

2011 2012

1 2 3 4 5

2. Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Nakło nad 
Notecią

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Koronowo

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.
Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.

Strzelno

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Toruń

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających 
z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb 
wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

3. Delegatura NIK 
w Gdańsku

Chojnice Do produkcji nawozów. Do produkcji nawozów.

Lębork

Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.
Do rekultywacji terenów, w tym gruntów 
na cele rolne.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.
Do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne.

Sławki

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

UG Szemud

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
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4. Delegatura NIK 
w Kielcach

Busko-Zdrój

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających 
z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.
Do składowania na składowiskach 
odpadów.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.
Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb 
wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.
Do składowania na składowiskach 
odpadów.

Chmielnik

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających 
z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb 
wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Ostrowiec 
Świętokrzyski

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.
Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.

Włoszczowa Do rekultywacji terenów, w tym gruntów 
na cele rolne.

Do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne.

5. Delegatura NIK 
w Krakowie

Bobowa Do składowania na składowiskach 
odpadów.

Do składowania na składowiskach 
odpadów.

Gorlice Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.

Limanowa
Przekazana innym podmiotom w celu 
wykorzystania osadów w procesach 
odzysku.

Przekazana innym podmiotom 
w celu wykorzystania osadów 
w procesach odzysku.

Rabka-Zdrój Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.
Przekazana innym podmiotom 
w celu wykorzystania osadów 
w procesach odzysku.

Słomniki

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.
Przekazana innym podmiotom w celu 
wykorzystania osadów w procesach 
odzysku.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.



54

Z A ł Ą C Z N I K  N R  3

Lp.
Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Oczyszczalnia
Kierunki zagospodarowania osadów w roku:

2011 2012

1 2 3 4 5

6. Delegatura NIK 
w Łodzi

Aleksandrów 
Łódzki

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym  
jako uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Kutno

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.
Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.
Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających 
z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.
Przekazana innym podmiotom w celu 
wykorzystania osadów w procesach 
odzysku.

W rolnictwie, rozumianym  
jako uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb 
wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.
Przekazana innym podmiotom 
w celu wykorzystania osadów 
w procesach odzysku.

Łęczyca

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym  
jako uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Skierniewice

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
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7. Delegatura NIK 
w Poznaniu

Gostyń
Przekazana innym podmiotom w celu 
wykorzystania osadów w procesach 
odzysku.

Przekazana innym podmiotom 
w celu wykorzystania osadów 
w procesach odzysku.

Konin Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.

Krotoszyn

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Kuślin

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

Rogoźno Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.
Do produkcji nawozów.

Stawiszyn Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

Składowano na terenie 
oczyszczalni.

Środa Wlkp.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.

8. Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Kąty 
Wrocławskie

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających 
z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

W rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to 
uprawy przeznaczane do produkcji 
pasz.
Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb 
wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Lubin Do rekultywacji terenów, w tym gruntów 
na cele rolne.

Do rekultywacji terenów,  
w tym gruntów na cele rolne.

Oleśnica Do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.

Polanica-Zdrój

Do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb wynikających 
z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz.
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Dane liczbowe dotyczące kierunków zagospodarowania osadów w latach 
2011–2012 wytworzonych w skontrolowanych oczyszczalniach ścieków

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 2011 2012 Suma lat 

2011-2012

Zmiana 
w 2012, 

gdzie
2011=100%

1 2 3 4 5 6

RLM 1 570 421 1 551 181 98,8%

Liczna ludności korzystająca 
z systemu kanalizacyjnego w 2012 r. 990 209 1 032 708 104,3%

Liczna ludności korzystająca z wozów 
asenizacyjnych w 2012 r. tys. m3 125 713,0 117 550,0 93,5%

Objętość ścieków oczyszczanych tys. m3 81 652,9 75 541,6 157 194,5 92,5%

-  w tym dowożonych taborem 
asenizacyjnym Mg 1 316,4 1 233,0 2 549,4 93,7%

Wytworzona masa osadów 
ustabilizowanych po procesie 
mechanicznego odwodnienia

Mg 133 616,5 136 143,6 269 760,1 101,9%

Stosowanie osadów w przeliczeniu 
na suchą masą: Mg 26 601,8 26 504,5 53 106,3 99,6%

   w tym:

-  w rolnictwie, rozumianym jako 
uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczane do produkcji pasz

Mg 8 878,3 7 646,0 16 524,3 86,1%

-  do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz Mg 6 246,4 5 068,4 11 314,8 81,1%

-  do uprawy roślin przeznaczonych 
do produkcji kompostu Mg 102,0 30,0 132,0 29,4%

-  do rekultywacji terenów, w tym 
gruntów na cele rolne Mg 355,5 331,0 686,5 93,1%

-  do dostosowania gruntów 
do określonych potrzeb 
wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w Mg

Mg 873,2 141,3 1 014,5 16,2%

- do produkcji nawozów Mg 1 420,3 1 590,8 3 011,1 112,0%

-  składowane na składowiskach 
odpadów Mg 303,1 370,5 673,6 122,2%

-  poddane przekształceniom 
termicznym Mg 0,0 0,0 0,0

-  magazynowane czasowo na terenie 
oczyszczalni Mg 5 335,8 4 600,5 9 936,3 86,2%

- na inne cele Mg 3 087,2 6 726,0 9 813,2 217,9%

-  magazynowana w oczyszczalniach 
na dzień 31.12. Mg 18 305,9 17 432,7
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Dane liczbowe dotyczące kierunków zagospodarowania osadów 
w latach 2011–2012 wytworzonych w skontrolowanych oczyszczalniach ścieków 
w podziale na oczyszczalnie poniżej 20 000 RLM i powyżej 20 000 RLM

Wyszczególnienie Jednostka 
miary

Oczyszczalnie o wielkości:

poniżej 
20 000RLM

Powyżej 20 000 RLM

w tym 
powyżej 

100 000 RLM

1 2 3 4 5

Liczba oczyszczalni 14 22 3

RLM w 2011 r. 134 685 1 416 496 631 969

Wytworzona masa osadów ustabilizowanych 
po procesie mechanicznego odwodnienia, suma 
lat 2011–2012

Mg 21 747,5 248 012,6 118 745,0

Wytworzone osady w latach 2011–2012 
w przeliczeniu na suchą masą: Mg 5 520,2 47 586,3 21 217,7

I zastosowane

-  w rolnictwie, rozumianym jako uprawa 
wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 
do obrotu handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczane do produkcji pasz

Mg 1 799,0 14 725,3 2 547,1

-  do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i do produkcji pasz Mg 1 369,1 9 945,7 5 559,3

-  do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 
kompostu Mg 0,0 132,0 50,0

-  do rekultywacji terenów, w tym gruntów 
na cele rolne Mg 520,0 166,5 0,0

-  do dostosowania gruntów do określonych 
potrzeb wynikających z planów gospodarki 
odpadami, planów zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu w Mg

Mg 279,5 735,0 0,0

Osady przekazane do produkcji nawozów Mg 105,7 2 905,4 0,0

Osady składowane na składowiskach odpadów Mg 7,6 666,0 0,0

Osady magazynowane czasowo na terenie 
oczyszczalni Mg 1 355,3 8 581,0 5 851,9

Osady przekazane na inne cele Mg 84,0 9 729,4 7 209,4
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Dostęp do Wojewódzkiej Bazy Odpadami (Wojewódzki System Odpadowy – WSO)

Lp. Województwo

Gminy* Powiaty ziemskie Liczba 
pracowników 

wprowadzających 
dane do WSOogółem

z dostępem 
do WSO ogółem

z dostępem 
do WSO

liczba % liczba % od do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Dolnośląskie 173 80 46,2 26 23 88,5 4 5

2. Kujawsko-Pomorskie 148 36 24,3 19 11 57,9 4 4

3. Łódzkie 180 0 0,0 21 0 0,0 6 6

4. Małopolskie 185 57 30,8 19 19 100,0 3 7

5. Podlaskie 121 56 51,2 14 13 92,9 5 5

6. Pomorskie 127 29 22,8 16 11 68,8 2 3

7. Świętokrzyskie 103 57 55,3 13 10 76,9 1 1

8. Wielkopolskie 230 97 42,2 31 25 80,6 4 4

9. Razem 1270 416 32,8 165 119 72,1 29 35

* - w pozycji gmin ujęto także miasta na prawach powiatu

Spośród uprawnionych organów, o których mowa w art. 37 ust. 7 ustawy o odpadach, 
z wnioskiem o dostęp do 8 wojewódzkich baz danych, dotyczących wytwarzania i gospodarowania 
odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami 
nie wystąpił i takiego dostępu nie posiadali:

 � minister właściwy do spraw gospodarki w urzędach marszałkowskich,
 � Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 � zarządy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 � Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 � regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska posiadał dostęp do omawianej bazy w województwie 
kujawsko-pomorskim, natomiast takiego dostępu nie posiadał w pozostałych urzędach 
marszałkowskich.
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Uwagi do wojewódzkich baz odpadami

Różnice pomiędz y obowiązującym drukiem sprawozdawcz ym do  sporządzenia 
„Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i  ilości odpadów, o sposobach gospodarowania 
nimi oraz o  instalacjach i  urządzeniach służących do  odz ysku i  unieszkodliwiania tych 
odpadów”,  a  drukiem dostępnym w  aplikacji „Wojewódzki System Odpadowy” - WSO.

Druk obowiązujący Druk dostępny w aplikacji WSO

1 2

Dział  1 – zawiera Tabelę A „Dane o posiadaczu 
odpadów” i tabelę B „Dane o miejscu prowadzenia 
działalności” – należy wypełnić tyle Tabel B ile jest 
miejsc prowadzenia działalności.

Dział 1 „Dane o posiadaczu odpadów” – brak 
możliwości wprowadzenia wszystkich danych 
podawanych przez podmiot.

Dział 3 „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach 
i ilościach odebranych odpadów komunalnych” – podaje 
się w podziale na gminy.

Dział 3 „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach 
i ilościach odebranych odpadów komunalnych” – brak 
możliwości podania podziału na gminy.

Dział 7 „Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk 
odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów” 
– w niektórych przypadkach należy podać współrzędne 
geograficzne, konieczne jest podanie typu procesu 
przetwarzania odpadów, rocznej ilości odpadów 
dopuszczonych do odzysku lub unieszkodliwiania 
określonej w decyzji.

Dział 7 „Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 
składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni 
odpadów” – brak możliwości wpisania danych jak 
w tabeli obok.

Dział 8 „Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach 
odpadów” – zmieniony o np. pozycje dotyczącą masy 
odpadów wydobytych ze składowiska.

Dział 8 „Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach 
odpadów” – brak możliwości podania masy odpadów 
wydobytych ze składowiska.

Dział 9 „Zbiorcze zestawienie danych o obiektach 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”.

Brak takiego działu.

Dział 10 „Zbiorcze zestawienie danych 
o spalarniach i współspalarniach odpadów” zawiera 
Tabelę A „Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach 
i współspalarniach odpadów podlegających przepisom 
dotyczącym termicznego przekształcania odpadów” 
oraz Tabelę B „ Zbiorcze zestawienie danych 
o spalarniach i współspalarniach odpadów termicznie 
przekształcających odpady określone w art. 49a ust 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach”.

Dział 9 „Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach 
i współspalarniach odpadów” – brak rozdziału 
na różne instalacje jak w tabeli obok.

Załącznik 2 – Wzór formularza do sporządzania 
i przekazywania zbiorczego zestawienia danych 
o komunalnych osadach ściekowych zawiera między 
innymi:
 - nazwę oczyszczalni ścieków,
 - adres oczyszczalni,
 - adres posiadacza odpadów stosującego komunalne  
osady ściekowe zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3   
ustawy o odpadach,
 - dane dotyczące decyzji, którą posiada stosujący   
osady ściekowe,
 - dane dotyczące wyizolowania bądź nie bakterii    
z rodzaju Salmonella,
 - podanie masy zastosowanych osadów ściekowych    
w podziale na masę uwodnioną i suchą masę osadu.

Załącznik 2 – Wzór formularza do sporządzania 
i przekazywania zbiorczego zestawienia danych 
o komunalnych osadach ściekowych nie zawiera 
niektórych danych:
- brak możliwości podania nazwy oczyszczalni,
- brak możliwości podania adresu oczyszczalni,
- brak możliwości podania adresu posiadacza
  stosującego komunalne osady ściekowe zgodnie   
z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach,
- brak możliwości podania decyzji, którą posiada  
stosujący osady ściekowe,
- brak możliwości podania wyniku badań dotyczącego   
bakterii z rodzaju Salmonella,
- brak podziału na suchą i uwodnioną masę osadów 
zastosowanych (brak wytycznych czy powinna to  być 
sucha masa czy uwodniona).
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Pozostałe uwagi:

Minister Środowiska ma wszelkie prawa do przedmiotowego programu obsługującego 
WSO, a urzędy marszałkowskie dostały tę aplikację do użytkowania. Jako użytkownicy urzędy 
marszałkowskie nie mają prawa, ani możliwości, do wprowadzania zmian i poprawek. W związku 
z tym narzędzie to nie ma możliwości uzyskania dodatkowych funkcji, co z pewnością ułatwiłoby 
i przyspieszyło pracę.

WSO nie został zaktualizowany i nie ma możliwości wprowadzenia do niego nowego, 
obowiązującego formularza sprawozdania za 2011 i 2012 rok. Taka sytuacja utrudnia pracę. 
W WSO dostępne jest nieaktualne sprawozdanie o odpadach i osadach ściekowych określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych50, 
natomiast obowiązujące obecnie sprawozdanie wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
8 grudnia 2010 r51 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania 
i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

50   Dz. U. Nr 101, poz. 686.

51   Dz. U. Nr 249, poz. 1674.
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Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej tematyki

1. Dyrektywa Rady nr  91/271/EWG z  dnia 21  maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U.L.135.40 z 30.05.1991 r.).

2. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z  dnia 26  kwietnia 1999 r. w  sprawie składowania odpadów 
(Dz.U.L.182.1 z 16.07.1999 r.).

3. Dyrektywa Rady 86/278/EWG z  dnia 12  czerwca 1986 r. w  sprawie ochrony środowiska, 
w  szczególności gleby, w  przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w  rolnictwie 
(Dz.U.L.181.6 z 4.07.1986 r.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

5. Ustawa z  dnia 27  kwietnia 2001 r. o  odpadach (Dz.  U. z  2010 r., Nr  185, poz.  1243 ze  zm.) - 
ustawa ta została uchylona z dniem 23 stycznia 2013 r., a obecnie obowiązująca jest ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21).

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U z 2012 r., poz. 145 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069).

13. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 493 ze zm.).

14. Ustawa z  dnia 27  marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  U. 
z 2012 r., poz. 647).

15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.).

16. Ustawa z  dnia 24  sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w  sprawach o  wykroczenia (Dz.  U. 
z 2013 r., poz. 395).

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012, poz. 749 ze zm.).

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924).

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1674) – uchylone z dniem 23 stycznia 2013 r.

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji 
podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734).
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22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 24  marca 2003 r. w  sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i  zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zm.) – uchylone 
z dniem 17 maja 2013 r..

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku 
R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685) - obowiązywało do 7 maja 2011 r.

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 
(Dz. U. Nr 86, poz. 476) – obowiązuje od 7 maja 2011 r.

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 21  kwietnia 2006 r. w  sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz. U. Nr 75, poz. 527 ze zm.).

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz.1673).

29. Rozporządzenie z dnia z dnia 7 września 2005 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów 
oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.) – uchylone z dniem 11 stycznia 2013 r.

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia z  dnia 9  listopada 2010 r. w  sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. Nr  213, poz.  1397) obowiązuje 
od  dnia 15  listopada 2010  r., do  tego dnia obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na  środowisko (Dz.  U. Nr  257, 
poz. 2573 ze zm.).

31. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 13  września 2002 r. w  sprawie nadania 
inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do  nakładania grzywien w  drodze 
mandatu karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1253 ze zm.).

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska  (Dz. U. Nr 106 poz.723).

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 26  września 2011 r. w  sprawie sporządzania 
raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 220, poz. 1308), obowiązywało od dnia 1 stycznia 2012 r. 
do  23  stycznia 2013  r. Z  dniem 1  stycznia 2012 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra 
Środowiska z  dnia 25  maja 2007 r. w  sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego 
(Dz. U. Nr 101, poz. 688).
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35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 10  listopada 2011 r. w  sprawie niezbędnego 
zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia 
centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1547) – uchylone z dniem 23 stycznia 2013 r. Z dniem 1 stycznia 2012 r. 
utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego 
zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia 
centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 
(Dz. U. Nr 133, poz. 930).

Wykaz organów, instytucji i osób, którym przekazano informację o wynikach 
kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

6. Senacka Komisja Środowiska

7. Minister Środowiska

8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9. Minister Gospodarki

10. Wojewodowie

11. Zarządy Województw

12. Główny Inspektor Ochrony Środowiska

13. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

14. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

15. Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

16. Uczestnicy panelu ekspertów
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