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Szanowny Panie,

w związku petycją z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu 

zmiany w Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019–2022, 

poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Kwestie dotyczące odzysku komunalnych osadów ściekowych, który polega na ich 

stosowaniu na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu ich do gleby jest przedmiotem regulacji 

zawartych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1 oraz rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych2.

Celem odzysku komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest 

wykorzystanie cennych właściwości agronomicznych oraz potencjału nawozowego 

komunalnych osadów ściekowych. Jednak, wprowadzanie tych składników do gleby wraz 

z osadem powinno wpisywać się w ogólnie obowiązujące zasady nawożenia przy 

jednoczesnym respektowaniu zasad ochrony środowiska, w tym m.in. ochrony gleb i wód. 

Określenie dawki oraz przeprowadzenie badań określających jakość osadu są niezwykle 

istotne dla spełnienia i zachowania celu stosowania komunalnych osadów ściekowych 

do gleb.

Zatem, komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach jedynie 

w przypadku spełniania wymogów określonych w ww. przepisach, które mają zagwarantować 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.
2 Dz. U. poz. 257.
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ich wykorzystanie w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Proces ten, 

powinien się odbywać z zachowaniem warunków określonych w art. 96 ust. 2–13 ustawy o  

odpadach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie komunalnych osadów ściekowych, 

komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli nie są przekroczone, określone w tym 

rozporządzeniu, dopuszczalne zawartości metali ciężkich, a także gdy stwierdzono brak 

obecności bakterii z rodzaju Salmonella oraz żywych jaj pasożytów jelitowych. Warunkiem 

stosowania komunalnych osadów ściekowych jest również przestrzeganie dopuszczalnych 

zawartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu, które zostały określone 

w przedmiotowym rozporządzeniu.

Ponadto, zgodnie z ww. rozporządzeniem, komunalne osady ściekowe mogą być 

stosowane na gruntach, jeżeli stosowanie tych osadów nie powoduje pogorszenia jakości 

gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności nie spowoduje 

szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie3.

Biorąc pod uwagę zawarte w Pana piśmie informacje, w których zwraca się uwagę 

na indywidualne podejście poszczególnych oczyszczalni do zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych, informuję, że w dokumencie pn. Strategia postępowania z komunalnymi 

osadami ściekowymi na lata 2019–2022, w celu zapewnienia właściwego sposobu 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi przyjęto następujące cele strategiczne:

1. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszanie ilości powstających w oczyszczalniach 

ścieków komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady oraz wyeliminowanie 

wytwarzania komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady, które z uwagi 

na jakość stwarzają problemy z ich zagospodarowaniem zgodnie z przepisami, poprzez 

termiczne przekształcanie, stosowanie na powierzchni ziemi, produkcję nawozów 

lub środków wspomagających uprawę roślin lub inne;

2. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do środowiska oraz zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych 

poddanych termicznemu przekształcaniu;

3. Dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 

w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.

3 Dz. U. z 2020 r. poz. 284, z późn.zm.
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Ponadto, w uchwale nr 88 Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami 2022 z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 784, wskazano cele i kierunki działań w zakresie 

gospodarowania m.in. komunalnymi osadami ściekowymi. W zakresie gospodarki 

komunalnymi osadami ściekowymi określono kierunki działań oraz cele, wśród których 

m.in. wymieniono również dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji 

biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.

Kolejnym dokumentem również odnoszącym się do kwestii osadów ściekowych jest 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje. Planując budowę 

lub modernizację oczyszczalni ścieków w ramach tego programu należy podjąć decyzję 

o zastosowaniu odpowiednich rozwiązań mających wpływ na jakość komunalnych osadów 

ściekowych, uwzględniając m. in. jakość przyjmowanych ścieków, sposoby ich oczyszczania 

oraz sposoby przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.

Zapisy w ww. dokumentach o charakterze strategicznym dają możliwość, aby 

poszczególne oczyszczalnie ścieków, uwzględniając uwarunkowania lokalne, zastosowały 

indywidualne podejście do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Respektując 

przy tym określone w przepisach prawnych wymagania zapewniające bezpieczne dla zdrowia 

ludzi i środowiska ich stosowanie na powierzchni ziemi.

Z poważaniem
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. 
Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytanie4.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi. 

4 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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