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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z o.o. Zrecze Duże 1A, 26-020 
Chmielnik (dalej: ZUK). 

 

Jerzy Grusiecki, Prezes Zarządu od 29 czerwca 2012 r.  
(dalej: Prezes Zarządu). 

  

1. Ewidencjonowanie osadów ściekowych, realizacja obowiązków 
sprawozdawczych. 

2. Postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi na terenie 
oczyszczalni.  

3. Zagospodarowanie osadów ściekowych. 

4. Realizacja wniosków pokontrolnych. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. oraz okres wcześniejszy, jeżeli 
działania podjęte przed 1 stycznia 2017 r. mają wpływ na stan objęty kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

 

 

Jerzy Stachowiak, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/54/2019 
z 5 czerwca 2019 r.  

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
ZUK posiada aktualną decyzję Starosty Kieleckiego w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
komunalnych do rzeki Wschodniej, która reguluje m.in. zasady postępowania  
z wytworzonymi osadami ściekowymi. Ewidencjonowanie osadów ściekowych 
prowadzono  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 12 grudnia 2014 r.  
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów3. 
Realizacja obowiązków sprawozdawczych przebiegała zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach4. 

Postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi było zgodne z instrukcją 
obsługi oczyszczalni ścieków oraz posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. 
Pomimo braku własnych urządzeń wagowych, w ZUK opracowano system 
umożliwiający określenie masy wywożonego osadu, a w sytuacjach wątpliwych 
zapewniono możliwość pomiaru kontrolnego przy użyciu urządzeń wagowych 
podmiotu zewnętrznego. Wszystkie osady zostały poddane stabilizacji poprzez 
mechaniczne zagęszczanie i odwadnianie. Całość osadów została 
zagospodarowana rolniczo. Badano każdą partię osadów przed wywiezieniem  
z oczyszczalni.  

W ZUK nie został sporządzony w formie pisemnej plan zagospodarowania osadów 
ściekowych. Cele związane z zagospodarowaniem tych osadów realizowane były na 
bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 
Każdorazowo przed stosowaniem osadów przeprowadzono badania gruntów, na 
których stosowane były osady, a wyniki badań przekazano dysponentom tych 
gruntów. 

Na jednej z kart odpadu błędnie podsumowano ilość masy suchej przekazanych 
odpadów, a na innej podano błędną nazwę miejsca prowadzenia działalności.  
W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów za 2018 r. przekazanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego 
omyłkowo zawyżono o 0,1 Mg masę wytworzonych ustabilizowanych osadów 
ściekowych, jak również masę osadów zastosowanych, a w zestawieniu za 2017 r.  
o 0,07 Mg zaniżono wielkość suchej masy odpadów. 

ZUK zrealizował wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK  
z 5 lipca 2013 r. Rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w zbiorczym zestawieniu 
danych przekazywanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, a ewidencją 
masy mają niewielki zakres i wynikają z błędów przy obliczeniach oraz 
przepisywaniu danych. W przypadku dwóch odbiorców osadów ściekowych, 
będących rolnikami indywidualnymi zawarto jedynie umowy ustne, nie zostały 
natomiast sporządzone umowy pisemne. Kontrole prowadzone przez inne podmioty 
kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarki osadami. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 
4 Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm (dalej: ustawa o odpadach). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 
1. Ewidencjonowanie osadów ściekowych, realizacja 

obowiązków sprawozdawczych 
1.1. Od momentu utworzenia w 2001 r. ZUK, jako zakładu budżetowego Gminy 
Chmielnik eksploatuje on dwie oczyszczalnie ścieków: w Chmielniku (istniejąca od 
1995 r.) oraz w Piotrkowicach od 2002 r. Eksploatacja obu oczyszczalni 
kontynuowana jest również po 4 czerwca 2012 r., tj. po przekształceniu ZUK  
w spółkę z o.o. 

(akta kontroli str. 14, 29) 

ZUK dla oczyszczalni ścieków w Chmielniku posiada wydaną w dniu 3 kwietnia 
2015 r. przez Starostę Kieleckiego decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego 
na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wschodniej. 
Powyższa decyzją Starosta Kielecki dokonał zmiany decyzji wydanej w dniu  
3 listopada 2009 r. dla Gminy Chmielnik. Zmiana dotyczyła oznaczenia podmiotu 
prowadzącego instalację. Pozostałe warunki decyzji uprzednio obowiązującej nie 
uległy zmianie i obowiązywały w całym badanym okresie. Pozwolenia 
wodnoprawnego udzielono do dnia 30 października 2019 r. Zgodnie z zapisami 
decyzji Starosty Kieleckiego z 3 listopada 2009 r. osady zatrzymane w oczyszczalni 
poddawane będą symultanicznej tlenowej stabilizacji w komorze osadu czynnego,  
a następnie mechanicznemu zagęszczeniu i odwodnieniu na prasie taśmowej  
z zagęszczeniem bębnowym oraz nawapnianiu (higienizacji). Dla osadu 
nawodnionego i nawapnionego będzie przewidziane zadaszone stanowisko o czasie 
retencji cztery miesiące. 

(akta kontroli str. 20, 24, 27) 

Dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach Starosta Kielecki udzielił pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do Rzeki 
Morawki decyzją z 9 sierpnia 2012 r. Pozwolenia wodnoprawnego udzielono do dnia 
6 sierpnia 2022 r. W decyzji nie określono sposobu postępowania z osadami. 

(akta kontroli str. 15-19) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: zrealizowany „Projekt budowlany oczyszczalni ścieków-
część technologiczna z elementami operatu wodnoprawnego” przewiduje wywóz 
osadu nadmiernego do oczyszczalni w Chmielniku ( załącznik 1). Oczyszczalnia  
w Piotrkowicach ze względu na swą małą wielkość (240 m3/dobę) i brak stałej 
obsługi, nie posiada pełnego cyklu technologicznego. Przerób osadu zawsze 
odbywał się na oczyszczalni ścieków w Chmielniku. W związku z tym osad ściekowy 
przewożony jest do oczyszczalni w Chmielniku wozem asenizacyjnym ZUK. 

(akta kontroli str. 116) 

Stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest 
obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji 
zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie 
art. 4 ust. 3. Ewidencję tę prowadzono zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 
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nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów6.  

W okresie objętym kontrolą sporządzonych zostało siedem kart ewidencji 
komunalnych osadów ściekowych. Karty sporządzane były trzy razy w roku (co 
cztery miesiące), łącznie dla każdego z wytwórców osadów ściekowych, tj. dla 
dwóch oczyszczalni oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. 

W ZUK sporządzano również karty przekazania odpadu, które były zgodne ze 
wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  
W badanym okresie sporządzono 16 kart przekazania odpadu. Karty te posiadały 
wypełnione niezbędne rubryki. 

Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w badanym okresie 
wyniosła: 379,05 Mg w 2017 r., 513,01 w 2018 r. i 188,1 w 2019 r. (do 30 kwietnia). 

(akta kontroli str. 40-73, 237, 240, 243) 

Zapisy na kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych są zgodne  
z zapisami dotyczącymi kart przekazania odpadów za wyjątkiem karty odpadu z 30 
kwietnia 2017 r., na której podano błędną sumę masy suchej przekazanych 
odpadów, tj. 37,440 Mg, podczas gdy z kart ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych wynika suma 37,500 Mg. Ponadto, na karcie ewidencji odpadu nr 4  
z 2017 r. błędnie wpisano miejsce prowadzenia działalności, tj. Chmielnik,  
a powinno być Piotrkowice.  

(akta kontroli str. 40-42, 53) 

Wypełniając obowiązek określony w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach, w dniu  
13 marca 2018 r. i 14 marca 2019 r. ZUK przekazał Marszałkowi Województwa 
Świętokrzyskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów,  
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów za 2017 r. i 2018 r. Zestawienia zostały sporządzone 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska  
z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących 
do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach7.  

(akta kontroli str. 74, 94) 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów za 2017 r. zgodnie z sugestiami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego korygowano dwukrotnie, tj. 23 maja 2018 r. i 1 czerwca 2018 r. 
ZUK z tego tytułu nie był obciążany karami pieniężnymi. Masa ustabilizowanych 
osadów ściekowych wykazana w zestawieniach przekazanych Marszałkowi 
Województwa Świętokrzyskiego jest zgodna z danymi wynikającymi z kart ewidencji 
komunalnych osadów ściekowych, jednakże w wyniku przeoczenia zawyżono masę 
tych osadów za 2018 r. o 0,1 Mg. Ponadto, sucha masa odpadów za 2017 r. wg kart 
ewidencji komunalnych osadów ściekowych wynosi 212,896 Mg, natomiast  
w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach wytworzonych danych 
przekazanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazano masę tych 
osadów 212,83 Mg, tj. mniejszą o 0,07 Mg.  

(akta kontroli str. 40, 41, 43, 45, 81, 86, 90) 

                                                      
6 Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 
7 Dz. U. Nr 249, poz. 1674. 
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Leszek P. – kierownik oczyszczalni ścieków tłumaczył powyższe różnice dotyczące 
zapisów na kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych oraz zapisów na 
kartach przekazania odpadów, a także na zbiorczych zestawieniach danych 
przekazanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego błędami przy 
przepisywaniu danych.  

(akta kontroli str. 100) 

W badanym okresie komunalne osady ściekowe wywożone były na następujące 
działki: 

– nr 1/6 obręb 17 Przededworze – dzierżawiona przez ZUK od gminy 
Chmielnik; 

– nr 36/11, 36/9 i 36/10 obręb 3 Celiny – dzierżawiona przez ZUK od Agencji 
Nieruchomości Rolnych (dalej: ANR); 

– nr 54/2 obręb Lubania – działka będąca własnością rolnika indywidualnego 
nr 1; 

– nr 136, 137 i 175 obręb Holendry – działki będąca własnością rolnika 
indywidualnego nr 2. 

(akta kontroli str. 92, 98) 

ZUK posiada umowy dzierżawy zawarte z gminą Chmielnik oraz ANR. Powierzchnia 
gruntów, na których stosowano osady wykazana w rocznych zbiorczych 
zestawieniach danych o komunalnych osadach ściekowych była zgodna  
z wielkościami wynikającymi z umów zawartych z dysponentami tych gruntów. 

ZUK nie posiada natomiast umów dzierżawy/użyczenia działek będących 
własnością rolników indywidualnych. 

(akta kontroli str. 101-109) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że: dwa przypadki wywozu ustabilizowanych osadów 
ściekowych do dwóch odbiorców miały na celu przekonanie okolicznych rolników o 
wartości nawozowej ww. Zawarto umowy ustne w których określono że koszty 
badań gruntu i transport poniesie ZUK Chmielnik Sp. z o.o. Po stronie rolnika 
pozostanie równomierne rozprowadzenie na gruncie i przyoranie wywiezionego 
osadu. Zyskiem ZUK jest więc zaoszczędzenie na tych dwóch operacjach, które 
muszą być wykonane jeśli osad był wywożony na grunty dzierżawione od Gminy 
Chmielnik lub ANR. Powszechną praktyką jest bezpłatny wywóz osadu ponieważ 
rolnicy zwykle nie posiadają odpowiednio szczelnych przyczep. Wywieziony na 
prywatne grunty osad został wykazany w rocznych sprawozdaniach. Przyjęcie na 
grunt osadów zostało potwierdzone własnoręcznymi podpisami rolników na kartach 
przekazania odpadu. 

(akta kontroli str. 116) 

W zbiorczym zestawieniu za 2017 r. przekazanym Marszałkowi Województwa 
Świętokrzyskiego wykazano, że masa wytworzonych ustabilizowanych osadów 
ściekowych wniosła 379,05 Mg, a  masa odpadów komunalnych zastosowanych 
wyniosła 1.081,85 Mg. Wielkości te były zgodne z prowadzoną ewidencją.  

W zestawieniu zbiorczym za 2018 r. wykazano masę wytworzonych 
ustabilizowanych osadów ściekowych, jak również masę osadów zastosowanych 
wynoszącą 513,10 Mg podczas gdy wg ewidencji masy te wynoszą po 513,0 Mg. 

(akta kontroli str. 90, 96) 

Kierownik oczyszczalni tłumaczył powyższe różnice pomyłką w trakcie obliczeń.  
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(akta kontroli str. 100) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na karcie odpadu z 30 kwietnia 2017 r. podano błędną sumę masy suchej 
przekazanych odpadów, tj. 37,440 Mg, podczas gdy z kart ewidencji komunalnych 
osadów ściekowych wynika suma 37,500 Mg. Ponadto, na karcie odpadu nr 4  
z 2017 r. błędnie wpisano miejsce prowadzenia działalności, tj. Chmielnik,  
a powinno być Piotrkowice. 

(akta kontroli str. 40-42, 53) 

Leszek P. – kierownik oczyszczalni ścieków wyjaśnił, że: nieścisłości te są wynikiem 
pomyłki przy sumowaniu mas z poszczególnych miesięcy, a także omyłkowego 
wpisu siedziby oczyszczalni. 

(akta kontroli str. 100) 

2. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów za 2018 r. wykazano błędnie masę wytworzonych ustabilizowanych 
osadów ściekowych, jak również masę osadów zastosowanych wynoszącą po 
513,10 Mg podczas gdy wg ewidencji masy te wynoszą po 513,0 Mg. 

(akta kontroli str. 56, 58, 60, 96) 

Ponadto, sucha masa odpadów za 2017 r. wg kart ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych wynosi 212,896 Mg, natomiast w zbiorczym zestawieniu danych  
o rodzajach i ilościach wytworzonych danych przekazanych Marszałkowi 
Województwa Świętokrzyskiego wykazano masę tych osadów 212,83 Mg.  

(akta kontroli str. 40, 41, 43, 45, 90) 

Leszek P. – kierownik oczyszczalni ścieków wyjaśnił, że: powyższe niezgodności 
wynikają z pomyłek w trakcie obliczeń i przepisywania ich wyników. 

(akta kontroli str. 100) 

ZUK posiada aktualną decyzję Starosty Kieleckiego w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
komunalnych do rzeki Wschodniej. Ewidencjonowanie osadów ściekowych 
prowadzono  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
Realizacja obowiązków sprawozdawczych przebiegała zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 3 
ustawy o odpadach. 

Na jednej z kart odpadu błędnie podsumowano sumę masy suchej przekazanych 
odpadów, a na innej podano błędną nazwę miejsca prowadzenia działalności.  
W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów za 2018 r. omyłkowo zawyżono o 0,1 Mg masę wytworzonych 
ustabilizowanych osadów ściekowych, jak również masę osadów zastosowanych 
Ponadto, sucha masa odpadów za 2017 r. wg kart ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych wynosi 212,896 Mg, natomiast w zbiorczym zestawieniu danych  
o rodzajach i ilościach wytworzonych danych przekazanych Marszałkowi 
Województwa Świętokrzyskiego wykazano masę tych osadów 212,83 Mg, zaniżając 
ją o 0,07 Mg 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi 
na terenie oczyszczalni 

2.1. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) gminy Chmielnik, wg stanu na 31 
grudnia 2017 r. i 2018 r.  wynosiła 6.241 i 6.132 

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego wynosiła 
odpowiednio 6.007 i 5.898 . Ponadto po 227 osób (na 31 grudnia każdego roku) 
korzystało z obsługi przez tabor asenizacyjny.  

Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem wyniosła 568 tys. m3 w 2017 r., 
520 tys. m3 w 2018 r. i 160 tys. m3 w 2019 r. (do 30 kwietnia). Masa osadów 
ustabilizowanych i zagęszczonych po procesie mechanicznego odwodnienia  
w oczyszczalni ścieków w Chmielniku wyniosła odpowiednio: 379,05 Mg/rok, 513,1 
Mg/rok i 188,1 Mg/rok 

(akta kontroli str. 267) 

ZUK nie posiada własnych urządzeń wagowych. W celu kontroli masy 
wytwarzanych i wywożonych osadów korzystał z urządzeń wagowych firmy EKO-
Biomasa sp. z o.o. W badanym okresie dokonano pięciu pomiarów kontrolnych. 
Pomiar polegał na zważeniu ciągnika i załadowanej osadem przyczepy, a następnie 
ciągnika i rozładowanej przyczepy. Do przewożenia osadu używany jest stale ten 
sam ciągnik i ta sama przyczepa z kontenerem, co potwierdzają ich numery 
rejestracyjne zamieszczone na kwitach wagowych. Pomiar kontrolny odbywa się 
doraźnie. W pozostałych przypadkach masa osadów określana jest na podstawie 
ilości osadu załadowanego „do pełna” kontenera pomnożonej przez ilość kursów. 
Masa wywożonych osadów była obliczana jako iloczyn objętości kontenera którym 
wywozi się osad oraz wskaźnika suchej masy ustalanego na podstawie badań 
laboratoryjnych. Ilość wytworzonego osadu wykazywana jest w „Raporcie pracy 
dobowej oczyszczalni w Chmielniku”, w którym odnotowuje się fakt prasowania 
osadu. Raporty te są podstawą do sporządzenia na koniec każdego miesiąca 
sprawozdania z ilości wytwarzanego osadu. Co cztery miesiące dane ze 
sprawozdań miesięcznych zbiorczo przenoszone są do kart ewidencji komunalnych 
osadów ściekowych. 

(akta kontroli str. 120-122, 125-139) 

Prezes wyjaśniając przyczyny braku urządzeń wagowych, podał że: projekt 
modernizacji oczyszczalni ścieków, która została przeprowadzona w latach 2014-
2015 również nie przewidywał wyposażenia obiektu w takie urządzenia. Przesądziły 
o tym znaczne koszty zakupu i eksploatacji oraz fakt, że ilość wywożonych osadów 
można określić poprzez pojemność przyczepy (wywóz odbywa się tylko jedną 
przyczepą) i ilość kursów wywozu. Na oczyszczalni prowadzony jest szczegółowy 
rejestr w tym zakresie. Ważenie kontrolne przeprowadzane było doraźnie w firmie 
Eko-Biomasa i poszczególne pomiary były prawie identyczne. Ponadto transport 
osadu po mieście (do Eko-Biomasa) wiąże się z ryzykiem zanieczyszczania drogi 
oraz wydłuża znacznie czas jednego kursu. 

(akta kontroli str. 266) 

Wszystkie osady zostały poddane stabilizacji poprzez mechaniczne zagęszczanie  
i odwadnianie. Całość osadów została zagospodarowana rolniczo. 

(akta kontroli str. 42, 44, 46, 55, 57, 59, 61-63, 71) 

W instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach opisano 
postępowanie z osadami ściekowymi w punkcie 2.2.5. „Zbiornik osadu 
nadmiernego”. Zgodnie z tym opisem wytworzony w reaktorze osad usuwany jest 
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ostatecznie do zbiornika osadu nadmiernego, w którym jest zagęszczany poprzez 
odprowadzanie wód nadosadowych. Wody te są odprowadzane do komory 
defosfotacji, natomiast osad jest przewożony, za pomocą wozu asenizacyjnego,  
do oczyszczalni ścieków w Chmielniku.  

(dowód: akta kontroli str. 203) 

W trakcie przeprowadzonych oględzin oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach 
stwierdzono, że konstrukcja oczyszczalni, poprzez całkowite zautomatyzowanie 
procesu oczyszczania ścieków „wymusza” stosowanie procedur opisanych  
w instrukcji eksploatacji.  

(dowód: akta kontroli str. 141) 

W przypadku oczyszczalni w Chmielniku ścieki z terenu gminy docierają do 
oczyszczalni kanalizacją grawitacyjną. Dostają się do przepompowni głównej, skąd 
kierowane są do sitopiaskownika lub sita rezerwowego. Urządzenia te oddzielają 
skratki i piasek od reszty ścieków. Następnie, poprzez komorę rozdziału wpływają 
do reaktorów biologicznych A, B, C. W reaktorach biologicznych ścieki poddawane 
są następującym procesom technologicznym: napowietrzaniu, sedementacji 
(osiadaniu), dekantacji (wypompowaniu). Pod koniec fazy sedementacji 
odpompowywany jest osad nadmierny, który gromadzony jest w zbiorniku osadu.  
Ze zbiornika osadu osad kierowany jest do stacji odwadniania i higienizacji, gdzie 
jest on mieszany z polielektrolitem, a następnie kierowany na prasę taśmową. 
Odwodniony osad mieszany jest z wapnem, a następnie transportowany na 
przyczepę, którą wywożony jest pod wiatę. W dniu kontroli wiata była zadaszona,  
a jej podłoże utwardzone betonem. Co około cztery miesiące osad wywożony jest 
spod wiaty na przeznaczone do tego celu grunty. 

(dowód: akta kontroli str. 140, 141)  

Powyższy sposób postępowania z osadami jest zgodny z instrukcją i projektem 
oczyszczalni ścieków w Chmielniku, a także z pozwoleniem wodnoprawnym. 

(dowód: akta kontroli str. 147-182) 

Nie wystąpiły przypadki, aby uzyskane osady nie nadawały się do 
zagospodarowania w rolnictwie. 

(akta kontroli str. 215-228, 274, 290, 305, 322)  

Czas przetrzymywania osadów na terenie oczyszczalni, tj. czas pomiędzy kolejnym 
transportem osadu na grunt wynosi około czterech miesięcy i nie przekracza terminu 
określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach. 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych8 badano każdą partię osadów przed 
wywiezieniem, co znajduje potwierdzenie w rocznych zestawieniach wywozu  
i badań osadu oraz w kartach przekazania odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 91, 97, 237-245, 340-347) 

Badania osadów wytworzonych w oczyszczalni wykonywało laboratorium 
prowadzone przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą  
w Katowicach, ul. Owocowa 8 (dalej: OBKŚ). OBKŚ posada akredytację udzieloną 
w dniu 27 sierpnia 1998 r. przez Polskie Centrum Akredytacji o nr AB 213. Certyfikat 
akredytacji jest ważny do dnia 9 listopada 2021 r. Raporty z badań uwzględniają 
metody referencyjne badań o jakich mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia koś 

                                                      
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 257, zwane dalej: rozporządzenie koś. 
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oraz sposób poboru próby osadu do badań. OBKŚ każdorazowo sporządzał „Ocenę 
wyników analizy fizykochemicznej i biologicznej osadów ściekowych pochodzących 
z oczyszczalni”. Zakres badań obejmował oznaczenie w próbce osadów ściekowych 
parametrów fizykochemicznych i biologicznych wymienionych w rozporządzeniu koś 
oraz ocenę otrzymanych wyników pod kątem spełnienia wymagań określonych  
w tym rozporządzeniu. 

Na podstawie raportów z badań laboratoryjnych nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych ilości bakterii i pasożytów jelitowych, a także zawartości metali 
ciężkich. 

(dowód: akta kontroli str. 212, 215-236) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi było prawidłowe, zgodne  
z instrukcją obsługi oczyszczalni. Pomimo braku własnych urządzeń wagowych,  
w ZUK opracowano system umożliwiający określenie masy wywożonego osadu,  
a w sytuacjach wątpliwych zapewniono możliwość pomiaru kontrolnego przy użyciu 
urządzeń wagowych podmiotu zewnętrznego. Wszystkie osady zostały poddane 
stabilizacji poprzez mechaniczne zagęszczanie i odwadnianie. Całość osadów 
została zagospodarowana rolniczo. Badano każdą partię osadów przed 
wywiezieniem z oczyszczalni.  

3. Zagospodarowanie osadów ściekowych 
ZUK nie posiadał sporządzonego w formie pisemnej planu zagospodarowania 
osadów ściekowych.  

(akta kontroli str. 351) 

Prezes wyjaśnił, że: ZUK nie posiada pisemnej formy planu zagospodarowania 
osadów ściekowych. Plan realizowany jest w formie graficznej. Polega to na 
zaznaczaniu na kopii mapy ewidencyjnej obszaru i daty wywozu. Postępowanie 
takie wynika z faktu że był on wywożony na grunty dzierżawione od gminy lub od 
Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 
Oraz dwa przypadki wywozu osadu w 2018 r. na grunty rolników indywidualnych. 
Sporządzanie w tej sytuacji planu wydaje się bezzasadne. W najbliższej przyszłości 
nie przewiduje się wywozu osadu na grunty prywatne. Jednak jeśli będzie miało to 
miejsce stosowny dokument zostanie sporządzony. 

(akta kontroli str. 266) 

Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach przed stosowaniem osadów 
przeprowadzono badania gruntów. Badania te prowadziła Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w Kielcach (dalej: OSCR). Laboratorium OSCR wykonujące 
badania gruntów oraz dokonujące poboru prób do badań, posiadało certyfikat 
akredytacji nr AB 333 Polskiego Centrum Akredytacji na wszystkie wykonywane 
oznaczenia i pobór prób ważny do dnia 5 lipca 2021 r. Akredytacji udzielono dnia  
6 lipca 2001 r.  

(akta kontroli str. 247) 

Badaniami objęto: 

– część działki nr 1/6 o powierzchni 5 ha w miejscowości Przededworze – 
grunty orne klasa IV do VI; 

– trzy działki o nr 136, 137 i 175 o łącznej powierzchni 4 ha w miejscowości 
Holendry – grunty orne klasa IV do V;  
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– część działki nr 54/2 o powierzchni 5 ha w miejscowości Lubania – grunty 
orne klasa IV do VI;  

– sześć działek o nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12 i 36/13 o powierzchni 
23,715 ha w miejscowości Celinach – grunty orne klasa IV do VI. 

W raportach z badań laboratoryjnych gruntów podawano metody referencyjne 
badań, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia oraz sposób poboru 
prób osadu do badań określony w § 6 tego rozporządzenia.  

(akta kontroli str. 270-277, 282-291, 296-306, 313-324, 328-332) 

Zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o odpadach ZUK przekazał każdemu dysponentowi 
gruntu, na którym stosowane były osady, wyniki badań osadów oraz informację  
o dawkach, które można było stosować. 

(akta kontroli str. 270, 286, 301, 350) 

 Osady nie były stosowane na tych samych gruntach w okresie 2 lub 3 lat, a suma 
zastosowanych dawek osadów nie przekraczała wartości ustalonych w § 3 
rozporządzenia koś. W ZUK stosowano zasadę jednokrotnego wywożenia osadu na 
wybrany obszar danej działki, po czym kolejnego wywozu dokonywano na inny 
obszar. Ten sposób postępowania znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji 
wywozu osadu oraz na mapach ewidencyjnych poszczególnych działek. Na mapach 
tych zaznaczano kolejne obszary, na których stosowano osady ściekowe, a także 
powierzchnię obszaru i datę wywozu osadu. Dane wykazywane w dokumentach 
wywozu są spójne z danymi wynikającymi z map działek ewidencyjnych, a także  
z danymi wykazywanymi w kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych. 

(akta kontroli str. 333-336, 340-347) 

Stosowanie przez ZUK osadów na gruntach prowadzono stosując się do zakazów 
określonych w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach. Zgodnie z wymogami § 4 
rozporządzenie koś osady zostały niezwłocznie zmieszane z gruntem, na którym je 
stosowano. 

(akta kontroli str. 246, 269, 337-339) 

ZUK nie wytwarzał kompostu i nawozów, jak również nie przekazywał wytworzonych 
osadów ściekowych producentom kompostu i nawozów. Nie wystąpiły również 
przypadki przekazania osadów ściekowych w celu dostosowania gruntów do 
określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, a także w celu rekultywacji terenów. 

(akta kontroli str. 348, 351) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W ZUK nie został sporządzony w formie pisemnej plan zagospodarowania osadów 
ściekowych. Cele związane z zagospodarowaniem tych osadów realizowane były na 
bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 
Każdorazowo przed stosowaniem osadów przeprowadzono badania gruntów, na 
których stosowane były osady, a wyniki badań przekazano dysponentom tych 
gruntów. Osady były niezwłocznie mieszane z gruntem, na którym je stosowano. 

4. Realizacja wniosków pokontrolnych 
W wystąpieniu pokontrolnym LKI-4101-02-05/2013 z 5 lipca 2013 r. NIK 
sformułowała 12 wniosków pokontrolnych.  
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(akta kontroli str. 352) 

Analiza dokumentacji prowadzone przez ZUK, jak również oględziny oczyszczalni  
i gruntów, na które wywożone są osady wykazały, że: 

− zaprzestano składowania osadów wydobytych z lagun na gruncie  
i uniemożliwiono przenikanie znajdujących się w nim składników do gleby; 

− wydobyty osad przechowywany jest na utwardzonym i zadaszonym podłożu; 

(akta kontroli str. 141) 

− wytworzony osad ściekowy przekazywany jest do odbiorców osadów 
ściekowych, którzy dokonują jego zagospodarowania; 

(akta kontroli str. 246) 

− zapewniono możliwość określania  masy osadów, a w razie konieczności 
możliwość pomiaru kontrolnego;  

(akta kontroli str. 120-122, 125-139) 

− prowadzenia jest rejestracja danych dotyczących rzeczywistej, bieżącej ilości 
wytworzonych i wywożonych osadów ściekowych; 

− ewidencja osadów wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków oraz 
osadów przekazanych do innych dostawców zawiera wszystkich elementy 
wymagane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; 

(akta kontroli str. 40-73) 

− zapewniono zgodność zaewidencjonowanej masy wytworzonych osadów 
ściekowych przekazywanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego  
z ewidencją prowadzoną na kartach ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych; 

− zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych 
przekazywane Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego sporządzane są  
w oparciu o rzeczywiste ilościach wytworzonych i zastosowanych osadów 
ściekowych; 

(akta kontroli str. 40, 41, 43, 45, 56, 58, 60, 90, 96) 

− badanie wytworzonych osadów ściekowych dokonywane jest z częstotliwością 
wynikającą z ich rzeczywistej ilości (badano każdą partię osadów przed 
wywiezieniem); 

− pobieranie próbek osadów dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

(akta kontroli str. 91, 97, 237-245) 

− stosowana jest higienizacja i stabilizacja osadów przed ich wykorzystaniem; 

(akta kontroli str. 140) 

− zawarto umowy z dysponentami gruntów na których stosowane są osady 
ściekowe oraz przekazywano im dane wynikające z badania osadów, które na 
tych gruntach są stosowane oraz samych gruntów; 

(akta kontroli str. 101-109, 116, 270, 286, 301, 340-347, 350) 

W okresie od ostatniej kontroli NIK w ZUK przeprowadzono ogółem 11 kontroli, przy 
czym tylko jedna z nich dotyczyła gospodarki ściekowej. Prowadzona w okresie od 
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11 do 19 czerwca 2018 r. przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Kielcach nie wykazała nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 248-255, 261-263) 

W badanym okresie ZUK nie był obciążany karami i grzywnami  z tytułu 
nieprawidłowego gospodarowania osadami.  

(akta kontroli str. 348) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

ZUK zrealizował wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 5 lipca 
2013 r. Rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w zbiorczym zestawieniu danych 
przekazywanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, a ewidencją masy 
mają niewielki zakres i wynikają z błędów przy obliczeniach oraz przepisywaniu 
danych. W przypadku dwóch odbiorców osadów ściekowych, będących rolnikami 
indywidualnymi zawarto jedynie umowy ustne, nie zostały natomiast sporządzone 
umowy pisemne. Kontrole prowadzone przez inne podmioty kontrolne nie wykazały 
nieprawidłowości w zakresie gospodarki osadami. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Wyeliminowanie błędów dotyczących sumowania mas odpadów oraz przy 
wypełnianiu rubryk dotyczących siedziby oczyszczalni na kartach odpadu. 

2. Wyeliminowanie pomyłek podczas wypełniania zbiorczych zestawień danych  
o rodzajach i ilościach wytworzonych danych przekazywanych Marszałkowi 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce,         lipca 2019 r. 
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