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Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do :

spraw poruszanych na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Setm ijjlP w dniu 8
marca 2016 r. a zwłaszcza dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych,

• pisma DGO-1.024.7.2016.ER Pani Joanny Darskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, do Pana Mariusza Adamskiego, 
Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, z dnia 9 lutego 2016 r., sugerującego uwzględnienie możliwości 
wykorzystania odpadów o kodzie 06 05 03 (osady z zakładowej oczyszczalni ścieków 
inne niż wymienione w 06 05 02) do „rekultywacji składowisk odpadów” przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz.U.2013, poz.523),

zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pilne podjęcie sugerowanych wyżej prac 
legislacyjnych.

Wykorzystanie osadów ściekowych w celu rekultywowania gruntów na hałdach i składowiskach 
odpadów jest szeroko stosowane na całym świecie. W naszej opinii, podstawowymi 
argumentami, które winny mieć wpływ na decy;ję o wykorzystaniu wspomnianych osadów w 
zasygnalizowanym celu, są ich skład chemiczny i sanitarny a ich pochodzenie ma charakter 
drugorzędny.

W polskim prawie dla zadań rekultywacyjnych preferuje się osady z komunalnych oczyszczalni 
ściekowych. Charakterystyka chemiczna i sanitarna osadów dopuszczonych do takiego 
wykorzystania opisana jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w 
sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 poz.257). Nieprecyzyjne polskie prawo 
nie przewidziało możliwości zagospodarowania stałej pozostałości po oczyszczeniu ścieków 
(odpadów o kodzie 06 05 03) w urządzeniach, które wprawdzie znajdują się na terenach 
przemysłowych lecz odbierają także ścieki komunalne.

Egzemplifikację takiej sytuacji mamy w miejsko -  wiejskiej gminie Police. Obecnie 
wykonywana tam kanalizacja , z terminem zakończenia do końca bieżącego roku, zapewni 
odbiór ścieków z całego terenu gminy. Ścieki odbierane systemem kanalizacyjnym są przesyłane 
na oczyszczalnię ścieków Z.Ch. „Police” S.A. Oczyszczalnia, której funkcją jest oczyszczanie 
ścieków bytowych, gospodarczych i technologicznych oraz oczyszczanie odcieków z hałdy 
fosfogipsów, odbiera ścieki komunalne z Gminy Police (na podstawie zawartej umowy 
pomiędzy wspomnianą gminą a Zakładami Chemicznymi) w celu ich oczyszczenia. Umowa 
ustala odbiór ścieków na poziomie 7000 m3/dobę oraz 2,55 min m3 rocznie. W związku z tym, 
w opublikowanej Strategii Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 (uchwała Rady Miejskiej 
w Policach z dnia 26.09.2006, nr XLV111/375/06), nie przewiduje się potrzeby budowania 
oddzielnej oczyszczalni na ścieki komunalne, uważając ,iż byłby to przejaw niegospodarności. Z 
funkcjonowaniem tej oczyszczalni związane jest zagospodarowanie osadów a sposób ich 
wykorzystania determinowany winien być przede wszystkim , jak już wyżej wspomniano, ich 
składem chemicznym i sanitarnym. Dogłębne badania tych osadów oraz ewentualnych



kierunków ich zagospodarowania przeprowadzone zostały w SGGW w Warszawie i wykazały, 
że sedyment z oczyszczalni Z.Ch.”Police” SA wypełnia kryteria jakościowe stawiane 
komunalnym osadom ściekowym, co z kolei pozwala uznać je jako ekwiwalentne osadom 
komunalnym.

W przypadku rekultywacji gruntów na zwałowiskach fosfogipsów, biorąc pod uwagę podłoże 
oraz potencjalny materiał użyty do rekultywacji, rzec można, iż zastosowanie osadów 
ściekowych z , de facto , komunalno -  przemysłowej oczyszczalni ścieków jest dopuszczalne a 
nawet wskazane. Dopuszczalne - ponieważ skład chemiczny i sanitarny, oceniony przez 
certyfikowane laboratoria, spełnia kryteria przewidziane rozporządzeniem w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych . Wskazane -  ponieważ osiągnąć można efekt synergii poprzez 
wykorzystanie dwóch lub trzech odpadów celem wytworzenia warstwy glebowej ,np., dla 
stabilizującej powierzchnię zwałowiska pokrywy trawiastej. Przeprowadzone, przez najwyższej 
klasy ekspertów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, badania terenowe na poletkach 
doświadczalnych, zlokalizowanych na zwałowisku fosfogipsów wykazały, iż przy odpowiednich 
proporcjach osadów ściekowych i siarczanu żelazawego można doprowadzić do ukorzenienia się 
wysianych mieszanek roślinnych.

Generalnie rzec biorąc, wszyscy eksperci jak też urzędnicy zajmujący się decyzjami o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, są zdania ,iż projektowana w Z.Ch.’’Police” 
SA rekultywacja zwałowiska fosfogipsów przy użyciu osadów ściekowych z własnej, komunalno 
-  przemysłowej oczyszczalni ścieków jest optymalnym sposobem zagospodarowania odpadów i 
ustabilizowania powierzchni i zboczy wspomnianej hałdy.

Uważamy, iż sugerowane prace nowelizujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk mogłoby ująć odpady 06 05 03 (osady z zakładowej 
oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02) poprzez zmianę zapisu w załączniku 2, 
określającym rodzaje odpadów oraz warunki ich wykorzystania, m.in. do rekultywacji gruntów 
na składowiskach odpadów,

z:

„Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie 
mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów 
ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.”

na:

„Osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą 
przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów 
ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów



gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.”

Jeszcze raz prosimy Pana Ministra o znowelizowanie ww rozporządzenia i przyczynienie się w 
ten sposób do lepszego zagospodarowania znaczących wolumenów osadów ściekowych poprzez 
rekultywację gruntów na wielu składowiskach odpadów, w tym także w Zakładach Chemicznych 
„Police” SA.

Z wyrazami głębokiego szacunku,


