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Ustawa o odpadach (z późniejszymi zmianami) reguluje wszystkie zagadnienia dotyczące odpadów, 
nas w szczególności interesują odpady, które można stosować w rolnictwie

Ale o co chodzi?

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf


Minister Klimatu w Rozporządzeniu określił katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje
ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych

Minister Klimatu, Michał Kurtyka
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf


1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – 01; nie wszystkie !
2) odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02;
3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – 03; nie wszystkie !
4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04; nie wszystkie !
5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – 05;
6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06; nie wszystkie !
7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07; nie wszystkie !
8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08;
9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09;
10) odpady z procesów termicznych – 10; nie wszystkie !
11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11;
12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 12;
13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13;
14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14;
15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach – 15;
16) odpady nieujęte w innych grupach – 16;
17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17;
18) odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych 

niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18; nie wszystkie !
19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19; nie wszystkie !
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20 nie wszystkie !

Grupy odpadów w katalogu odpadów – kolorem żółtym oznaczono te, które można stosować w rolnictwie

No dobrze, tylko skąd wiedziałeś, 
które odpady zaznaczyć na żółto?

I co oznacza – nie wszystkie?



grupa
podgrupa

rodzaj odpadu



W 2021 roku Marszałek Sejmu RP  Ewa Witek wydała obwieszczenie (Dz.U. 2021 poz. 779), w którym (na 
stronie 109) można znaleźć aktualną listę procesów odzysku

Procesy odzysku??? 
Co to takiego?

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/O/D20210779.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/O/D20210779.pdf


Odzysk – wszelkie działania, niestwarzające 
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska, polegające na wykorzystaniu 

odpadów w całości lub w części, lub 
prowadzące do odzyskania z odpadów 
substancji, materiałów lub energii i ich 

wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem 
szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. 

także spalanie odpadów w spalarniach 
odpadów komunalnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzysk#:~:text=Procesy%20odzysku%201%20Procesy%20odzysku%20%23R1%20%E2%80%93%20Wykorzystanie,R1-R12%20%28z%20wyj%C4%85tkiem%20wst%C4%99pnego%20magazynowania%20u%20wytw%C3%B3rcy%20odpad%C3%B3w%29

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzysk#:~:text=Procesy%20odzysku%201%20Procesy%20odzysku%20%23R1%20%E2%80%93%20Wykorzystanie,R1-R12%20%28z%20wyj%C4%85tkiem%20wst%C4%99pnego%20magazynowania%20u%20wytw%C3%B3rcy%20odpad%C3%B3w%29


No to, które odpady można 
stosować w R10?



Rozporządzenie wydane w styczniu 2015 określa warunki odzysku w procesie odzysku R10 – Obróbka na powierzchni ziemi 
przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku.

Minister Środowiska, Maciej Grabowski http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000132/O/D20150132.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000132/O/D20150132.pdf


Rozporządzenie określa warunki odzysku w procesie odzysku R10 – Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca 
korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Warunki odzysku



Oczyszczalnia ścieków

https://www.sep.radom.pl/images/zwiedzanie_oczyszczalni/DSC_0043.JPG

https://www.sep.radom.pl/images/zwiedzanie_oczyszczalni/DSC_0043.JPG


Osad ściekowy nieustabilizowany

osad_nieustabilozowany_17062013.jpg (3408×2272) (wodociagi.slupsk.pl)

https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/osad_nieustabilozowany_17062013.jpg


Osad ściekowy na poletku osadowym

Śmierdząca sprawa. Chodzi o oczyszczalnie ścieków w Łęczycy (ZDJĘCIA) - NaszeMiasto.pl

https://leczyca.naszemiasto.pl/smierdzaca-sprawa-chodzi-o-oczyszczalnie-sciekow-w-leczycy/ga/c1-7785526/zd/54419488


Osad ściekowy odwodniony 
(ustabilizowany)

https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/osad_ustabilizowany_17062013.jpg

https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/osad_ustabilizowany_17062013.jpg


Magazyn osadu ściekowego

https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/magazyn_osadu_17062013.jpg

https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/magazyn_osadu_17062013.jpg


https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/schemat_kompostowni_17062013.png

https://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2013/05/schemat_kompostowni_17062013.png


Osad ściekowy Tyrowo



Osad ściekowy Iława



Osad ściekowy spopielony Olsztyn



?

OPRACOWANIE OPINII
tzn. instrukcji stosowania osadów: 

czy można, gdzie można, kiedy 
można i ile można?

czy warto?



Osady ściekowe są bogatym źródłem składników – głównie N i P oraz węgla 

(aspekt przyrodniczy);

Stosowane w rolnictwie osady ściekowe zwracają do gleby składniki, które z 

niej zostały pobrane (aspekt ekologiczny);

Osady ściekowe w dobie kryzysu i wysokich cen nawozów są ich tanim 

zamiennikiem (4 000 t x -300 – 500 PLN = -1 200 000 – 2 000 000 PLN)

4000 t/rok : 15 t/ha = 266 ha

OPRACOWANIE OPINII – czy warto?



1. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena osadu ściekowego pochodzącego z
Oczyszczalni …………………………… eksploatowanej przez Urząd Gminy
……………………. pod kątem jego przydatności do rolniczego wykorzystania.
Próbki osadu przedstawione do oceny zostały pobrane przez firmę
…………………………………………………. w dniu …………………..(sprawozdanie nr
………... z dnia 15 października 2020 r.). Opinię przygotowano w oparciu o
zawartości metali ciężkich w osadach. Badania osadów ściekowych wykonano
zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska (Dz.U. 2015 poz. 257) w
sprawie komunalnych osadów ściekowych, w akredytowanym laboratorium,
metodami referencyjnymi (załącznik 1).

OPRACOWANIE OPINII – poszczególne punkty



załącznik 1

Badania 
osadów 
ściekowych 

1) raz na sześć miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców do 10 000;
2) raz na cztery miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000 do 100 000;
3) raz na dwa miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców ponad 100 000.



Przedmiotowe osady ściekowe w katalogu odpadów występują pod kodem 
190805 i według zamierzeń Zleceniodawcy mają być zagospodarowywane 
zgodnie z metodą odzysku R10 tj. poprzez obróbkę na powierzchni ziemi 
przynoszącą korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska na 
działkach od numeru 1 do 5 (załącznik 2). 



załącznik 2



W tej metodzie niezbędna jest znajomość składu chemicznego oraz klasy 
ciężkości gruntów z terenów, na których ten sposób zagospodarowania będzie 
prowadzony. W związku z tym przeprowadzono stosowne analizy składu 
granulometrycznego, klasy gruntu oraz kategorii agronomicznej gleb na 
podstawie prób, pobranych zgodnie z zaleceniami przez Zleceniodawcę. 
Badania wykonano w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w ………………... 
Próby przyjęto do badań 10 lutego 2020 r. zgodnie ze zleceniem KX/2/2020. 
Badania gleb wykonano w dniach 10-25 lutego 2020 r. (załącznik 3).



załącznik 3



Skład chemiczny gleb oznaczono w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w 
………………... Próby przyjęto do badań 10 lutego 2021 r. zgodnie ze zleceniem 
GX/3/2021. Badania składu chemicznego gleb wykonano w dniach 15-24 
lutego 2021 r. (załącznik 4).



załącznik 4

Odczyn gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których osady ściekowe mają być 
stosowane nie może być mniejszy niż pH 5,6



2. Podstawy prawne

• Minister Środowiska 2015. Stanowisko Ministra Środowiska z dnia 10 marca
2015 roku (DGO-IV-070-2/9491/15/JK)

• Dz.U. UE L (91/676/EWG) z dnia 31 grudnia 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia
12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

• Dz.U. 2020 poz. 797 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach

• Dz.U. 2018 poz. 1339 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca
2018 w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”



• Dz.U. 2017 poz. 1566 USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(z późniejszymi zmianami). 2018 Poz. 2268 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne.

• Dz.U. 2016 poz. 1395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1
września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.

• Dz.U. 2015 poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6
lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

• Dz.U. 2015 poz. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20
stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10.

• Dz.U. 2013 poz. 21 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z
późniejszymi zmianami).

• Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (z późniejszymi zmianami).



3. Wymagania formalno – prawne

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy o odpadach poprzez komunalne osady ściekowe 
rozumie się osad pochodzący z oczyszczalni ścieków z komór fermentacyjnych 
oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;

Zgodnie z art. 3 pkt 28 ustawy o odpadach poprzez termin stosowanie 
komunalnych osadów ściekowych – rozumie się rozprowadzanie komunalnych 
osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby;



Zgodnie z art. 20 pkt 3 ustawy o odpadach zakazuje się stosowania 
komunalnych osadów ściekowych – poza obszarem województwa, na którym 
zostały wytworzone, niemniej jednak zgodnie z pkt 5, komunalne osady 
ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na 
którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania 
odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego 
województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego 
na obszarze tego samego województwa.

Zgodnie z art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na 
zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się 
osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne 
osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3



Zgodnie z art. 71. władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady 
ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3 
prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty 
przekazania odpadów.
Zgodnie z rozdziałem 4, art. 96. 
1. komunalne osady ściekowe mogą być stosowane:
a. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych 

wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczane do produkcji pasz, 



b. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 
c. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 
d. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 
e. przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 

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



2. Odzysk ten odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2–13. 
3. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania 

władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. 
4. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów 

ściekowych w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, spoczywa na 
wytwórcy tych osadów. 

5. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, jeżeli są one 
ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich 
stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, 
chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność 
komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla 
środowiska lub życia i zdrowia ludzi



6. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych 
uprzednio procesowi osuszania.

7. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których 
osady te mają być stosowane, poddaje się badaniom, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 13, przez wytwórcę komunalnych 
osadów     ściekowych. 

8. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do 
przekazywania, wraz z tymi osadami, władającemu powierzchnią ziemi, na 
której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, informacji o 
dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych 
gruntach, oraz wyników badań, o których mowa w ust. 6. 



9. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1–3, powiadamia wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu 
powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 
7 dni przed przekazaniem. 

10. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywane w formie 
pisemnej i zawiera informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi 
oraz numery ewidencyjne działek, na których komunalne osady ściekowe 
mają być stosowane. 



11. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane komunalne 
osady ściekowe, jest obowiązany przechowywać wyniki badań, o których 
mowa w ust. 6, oraz informacje, o których mowa w ust. 7, przez okres 5 lat 
od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych.

12. Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają 
być stosowane w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest zwolniony z 
obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 
obowiązku wpisu do rejestru. 



4. Zakazy i ograniczenia

Zgodnie z rozdziałem 4, art. 96. pkt 12. Zakazuje się stosowania komunalnych 
osadów ściekowych:
1. na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody; 
2. na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku 

ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 
135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 
1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710); 

3. w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów 
jezior i cieków; 

4. na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo 
podtopionych i bagiennych; 

5. na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem; 



6. na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski 
luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód 
gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej 
powierzchni gruntu; 

7. na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%; 
8. na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich 

ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

9. na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody 
niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza 
tymi terenami; 



10. na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, 
domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności; 

11. na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem 
drzew owocowych; 

12. na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, 
których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w 
stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie 
zbiorów; 

13. na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki; 
14. na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.



Wprowadzanie osadów ściekowych do gleby nie może ponadto spowodować 
przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko 
szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 
poz. 1395) nawet przy długotrwałym stosowaniu. Dotyczy to głównie nie 
przekroczenia wartości dopuszczalnych (mg/kg s.m.) stężeń metali ciężkich dla 
gleb grupy II tj. gruntów zaliczonych do użytków rolnych.



Wprowadzanie osadów ściekowych do gleby nie może również powodować 
przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, 
Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).

Sumaryczny ładunek azotu wprowadzanego do gleb z osadami ściekowymi 
nie może przekraczać 170 kg N/ha zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej 
Dz.U.UE L (91/676/EWG) z dnia 31 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego.



Na gruntach rolnych (grunty orne) nawozy naturalne stałe (ustabilizowane 
osady ściekowe w postaci stałej – mazistej i ziemistej) stosuje się w terminach 
od 1 marca do 31 października (Dz.U. 2018 poz. 1339). 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2015 roku 
(DGO-IV-070-2/9491/15/JK), wymogi dotyczące zasad postępowania z 
osadami ściekowymi powinny być zgodne z wymogami zawartymi w Kodeksie 
dobrej praktyki rolniczej. Z uwagi na kierunek odzysku R10 tj. poprzez 
obróbkę na powierzchni ziemi przynoszącą korzyści dla rolnictwa lub poprawę 
stanu środowiska, zasady dotyczące stosowania osadów ściekowych powinny 
być zgodne z wymogami stawianymi nawozom naturalnym i organicznym gdyż 
osady ściekowe swoim składem i charakterem są im najbliższe. Muszą być 
więc przykryte lub wymieszane z glebą za pomocą narzędzi uprawowych nie 
później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.



5. Warunki stosowania osadów ściekowych

Komunalne osady ściekowe mogą być skierowane do rolniczego 
wykorzystania jeśli na podstawie wyników przeprowadzonych badań zostaną 
spełnione wymagania:
- zawartość metali ciężkich w osadach nie przekracza ilości ustalonych w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 
roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r. poz. 257),

- w komunalnych osadach ściekowych stosowanych w rolnictwie i do 
rekultywacji gruntów na cele rolne nie wyizolowano bakterii z rodzaju 
Salmonella w partii 100 g przeznaczonych do badań osadów,



Załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 
roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257),
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- łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., 
Toxacara sp., w 1 kg suchej masy (s.m.), osadów przeznaczonych do badań 
stosowanych:
a) w rolnictwie – wynosi 0,
b) do rekultywacji terenów – jest nie większa niż 300,
c) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu – jest nie większa niż 300,

d) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu – jest nie większa 
niż 300,

e) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz – jest 
nie większa niż 300,



Przed stosowaniem komunalnych osadów ściekowych wytwórca komunalnych 
osadów ściekowych ma obowiązek poddać badaniu analitycznemu na 
zawartość metali ciężkich w glebie również grunty na których osady mają być 
stosowane oraz zbadać odczyn pH gleby. I tak osady ściekowe mogą być 
stosowane jeżeli: 
- ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0- 25 cm), na którym te 

osady mają być stosowane, nie przekracza wartości dopuszczalnych 
określonych w załącznikach nr 2 i 3 do w/w rozporządzenia;

- odczyn pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których te osady 
mają być stosowane jest nie mniejszy niż pH 5,6;



- ich stosowanie nie powoduje pogorszenia jakości gleby, a w szczególności 
przekroczenia standardów jej jakości oraz standardów jakości ziemi, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232 z późn. zm.) oraz nie powoduje pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych;

- dodatkowo: osady muszą być wykorzystywane poza okresem wegetacji 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Na 7 dni 
przed przekazaniem osadów władającemu ziemią, należy poinformować o 
tym zamiarze Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Badania 
gruntów wykonuje się każdorazowo przed zastosowaniem komunalnych 
osadów ściekowych.



6. Omówienie wyników badań gleb i osadów
6.1. Analiza wyników

Analiza chemiczna osadów (załącznik 1) wykazała, że zarówno pod względem 
chemicznym jak i sanitarnym spełniają one wymagania stawiane komunalnym 
osadom ściekowym stosowanym w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów 
na cele rolne. Zawartości metali ciężkich wskazanych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r (poz. 257) w ocenianych osadach 
kształtują się znacznie poniżej zawartości dopuszczalnych załącznik nr 1 do 
rozporządzenia (tabela 1). W analizowanych osadach nie stwierdzono również 
obecności bakterii z rodzaju Salmonella sp. oraz żywych jaj pasożytów 
jelitowych, co pozwala na stwierdzenie, że osady te być mogą być stosowane 
w rolnictwie. 
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Dopuszczalną dawkę osadu ściekowego ustalono w taki sposób, aby jej 
zastosowanie na opiniowanym obszarze nie spowodowało przekroczenia w 
wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) dopuszczalnych zawartości metali 
ciężkich określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (tabela 2). 

Zleceniodawca ma zamiar stosować osady ściekowe na powierzchni około 25 
ha tj. na działce: 8/23 ………………… gm. ……………………… pow. ……………………….. 
woj. ……………………….. (pole uprawne) (załącznik 2). Identyfikator działek w 
geoportal.gov.pl ……………………………………... Działka została przez 
zleceniodawcę podzielona na 5 mniejszych działek o powierzchni ok. 5 ha 
każda (GPS  N 64°58’48”   E 28°09’34”)





Dopuszczalną dawkę osadu ściekowego ustalono w taki sposób, aby jej 
zastosowanie na opiniowanym obszarze nie spowodowało przekroczenia w 
wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) dopuszczalnych zawartości metali 
ciężkich określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (tabela 2). 
Zleceniodawca ma zamiar stosować osady ściekowe na powierzchni około 25 
ha tj. na działce: 8/23 ………………… gm. ……………………… pow. ……………………….. 
woj. ……………………….. (pole uprawne) (załącznik 2). Identyfikator działek w 
geoportal.gov.pl ……………………………………... Działka została przez 
zleceniodawcę podzielona na 5 mniejszych działek o powierzchni ok. 5 ha 
każda (GPS  N 64°58’48”   E 28°09’34”)



załącznik 2



Przedstawione do opiniowania wyniki badań właściwości fizykochemicznych 
gleb, wskazują, że objęte opracowaniem działki 1, 2, 3, 4 i 5 zlokalizowane są 
na utworach glebowych lekkich (gliny piaszczyste – gp). W związku z 
powyższym dla ustalenia dawek osadów na tych działkach należy przyjąć 
określoną klasę agronomiczną gleby, zgodnie z załącznikiem nr 2 powyższego 
rozporządzenia (tabela 2) w której zawartość metali nie powinna przekraczać: 
kadm 1 mg/kg, miedź 25 mg/kg, nikiel 20 mg/kg, ołów 40 mg/kg, cynk 80 
mg/kg, rtęć 0,8 mg/kg, chrom 50 mg/kg suchej masy gleby.





Przedstawione do opiniowania gleby charakteryzują się

zróżnicowaną zawartością metali ciężkich (załącznik 4),

która w odniesieniu do tego kryterium pozwala na

aplikację przedstawionych do oceny osadów ściekowych.

Odczyn gleb (pH) działek 1, 3, 4 i 5 nie wymaga korekty i

pozwala na wprowadzanie analizowanych osadów

(załączniki 5, 7-9). Odczyn gleby działki nr 2 bezwzględnie

wymaga wapnowania, w przeciwnym wypadku działkę

należy wyłączyć z planu zagospodarowania osadów

sciekowych metodą R-10! (załącznik 6).
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załącznik 4

Odczyn gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których osady ściekowe mają być 
stosowane nie może być mniejszy niż pH 5,6









załącznik 4









PROPONOWANE DAWKI OSADÓW

Osady ściekowe mogą być stosowane na jednostkę powierzchni gruntu, pod
warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w
osadach ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dawki
osadów ściekowych stosowane w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów
na cele rolne nie mogą przekraczać 3 ton s.m./ha/rok. Obliczenia dawek
wykonuje się w oparciu o tzw. kryterium metali ciężkich. O ile nie nastąpi
przekroczenie dawki jakiegokolwiek metalu, ilość osadów ściekowych
stosowanych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne (w
przeliczeniu na suchą masę) można zwiększyć do dawki 6 ton s.m./ha/
stosowanej co 2 lata lub 9 ton s.m./ha/ stosowanej raz na 3 lata.



Założenia te mogą być spełnione jeżeli wynikająca ze składu chemicznego
jednorazowa dawka azotu nie przekroczy 170 kg N/ha. W przeciwnym razie
należy kierować się tzw. kryterium azotowym wymuszonym przez Unijną
Dyrektywę Azotanową 91/676/EWG.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu stosując 3 tony
opiniowanego osadu (s.m.) wprowadzi się jednorazowo do gleby na
powierzchnię 1 hektara 1,734 kg Zn, 0,05 kg Cr, 0,031 kg Pb, 0,399 kg Cu,
0,033 kg Ni oraz <0,001 kg Hg i 0,002 kg Cd (załączniki 5-9).



GX 3/1 (1)

Cele rolne gleba lekka II
zaw akt zaw akt poziom Gęstość objętościowa gleby (ρow) [g/cm3] 2,67

pH 5,70

osad gleba tolerowany
sucha masa gleby [%] 98,80

mg/kg sm mg/kg sm mg/kg sm

Eao Eag Etg 1 rok 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat 40 lat 45 lat 46 lat 47 lat 48 lat 49 lat 50 lat

Zn 578,00 51,70 80,00 1,734 51,70 51,96 53,00 54,30 56,90 59,49 62,09 63,39 63,65 63,91 64,17 64,43 64,69

Cr 16,70 17,80 50,00 0,050 17,80 17,81 17,84 17,88 17,95 18,03 18,10 18,14 18,15 18,15 18,16 18,17 18,18

Pb 10,20 15,10 40,00 0,031 15,10 15,10 15,12 15,15 15,19 15,24 15,28 15,31 15,31 15,32 15,32 15,32 15,33

Cu 133,00 7,14 25,00 0,399 7,14 7,20 7,44 7,74 8,34 8,93 9,53 9,83 9,89 9,95 10,01 10,07 10,13

Ni 10,90 7,12 20,00 0,033 7,12 7,12 7,14 7,17 7,22 7,27 7,32 7,34 7,35 7,35 7,36 7,36 7,36

Hg 0,12 0,05 0,80 0,000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cd 0,74 0,50 1,00 0,002 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Dawka osadu równoważna 3 t sm = 21,74 t świeżej masy osadu/hektar wnosi 226,5 kg N/ha

170

Dawka osadu równoważna 170 kg N/ha = 16,32 tj. 2,3 t suchej masy/ha wnosi 170 kg N/ha

zaw akt zaw akt poziom 

osad gleba tolerowany

mg/kg sm mg/kg sm mg/kg sm
Szacowane nagromadzenie metali ciężkich w glebie - aplikacja 2,3 t suchej masy/ha co roku [mg/kg sm gleby]

Eao Eag Etg rok bazowy 1 rok 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat 40 lat 45 lat 46 lat 47 lat 48 lat 49 lat 50 lat

Zn 578,00 51,70 80,00 1,301 51,70 51,89 52,67 53,65 55,60 57,55 59,50 60,47 60,67 60,86 61,06 61,25 61,45

Cr 16,70 17,80 50,00 0,038 17,80 17,81 17,83 17,86 17,91 17,97 18,03 18,05 18,06 18,06 18,07 18,08 18,08

Pb 10,20 15,10 40,00 0,023 15,10 15,10 15,12 15,13 15,17 15,20 15,24 15,25 15,26 15,26 15,27 15,27 15,27

Cu 133,00 7,14 25,00 0,299 7,14 7,18 7,36 7,59 8,04 8,49 8,93 9,16 9,20 9,25 9,29 9,34 9,38

Ni 10,90 7,12 20,00 0,025 7,12 7,12 7,14 7,16 7,19 7,23 7,27 7,29 7,29 7,29 7,30 7,30 7,30

Hg 0,12 0,0486 0,80 0,000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cd 0,74 0,50 1,00 0,002 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Odczyn prawidłowy
dawka 

metalu 

wnoszona z 

dawką 3 t 

sm osadu 

[kg/ha]
rok bazowy 

2020

Szacowane nagromadzenie metali ciężkich w glebie - aplikacja 3 t sm osadu co roku [mg/kg sm gleby]

dawka 

metalu 

wnoszona z 

nową dawką 

osadu 

[kg/ha]

Wrrrr…!



Założenia te mogą być spełnione jeżeli wynikająca ze składu chemicznego
jednorazowa dawka azotu nie przekroczy 170 kg N/ha. W przeciwnym razie
należy kierować się tzw. kryterium azotowym wymuszonym przez Unijną
Dyrektywę Azotanową 91/676/EWG.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu stosując 3 tony
opiniowanego osadu (s.m.) wprowadzi się jednorazowo do gleby na
powierzchnię 1 hektara 1,734 kg Zn, 0,05 kg Cr, 0,031 kg Pb, 0,399 kg Cu,
0,033 kg Ni oraz <0,001 kg Hg i 0,002 kg Cd (załączniki 5-9).



Biorąc pod uwagę przedstawione do oceny wyniki badań tj. aktualną
zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych oraz w opiniowanych
glebach, a także zawartości jaj pasożytów i zawartości N-ogółem w osadach
ustalono, że maksymalną rekomendowaną dawką jest:

16,32 t/ha (2,3 t s.m./ha)

Ustalono, że działki 1-5 (z zastrzeżeniem dla działki 2) z corocznymi dawkami
osadu na poziomie 16,32 t świeżej masy, mogły by być użytkowane przez
okres >50 lat.



6.2. Zalecenia

1. Opiniowane osady można stosować zgodnie z zalecaną dawką 2,3 t s.m./ha
na przedstawionych do opiniowania działkach 1, 2, 3, 4 i 5 z zastrzeżeniem
(patrz zalecenie 2).

2. Odczyn gleby działki 2 bezwzględnie wymaga wapnowania, w przeciwnym
wypadku działkę należy wyłączyć z planu zagospodarowania osadów
sciekowych metodą R-10!

3. Ze względu na wysoką zawartość N-og. w osadach, w obliczaniu ich dawek
należy kierować się kryterium azotowym. Maksymalna dawka osadów na
opiniowane pola nie powinna przekraczać 16,32 t świeżej masy na 1 hektar,
co zapewni dawkę azotu na maksymalnym poziomie 170 kg N/ha.



4. Nie zaleca się stosowania skumulowanych dawek osadów, tj. podwójnej
dawki x 2 lata lub potrójnej dawki x 3 lata ze względu na zagrożenie
zanieczyszczenia wód przez azotany pochodzenia rolniczego (przekroczenia
dawki 170 kg N/ha)

5. Po 3 latach od rozpoczęcia stosowania osadów ściekowych należy wykonać
powtórne analizy składu chemicznego gleb z działek, na których są
stosowane osady ściekowe celem korekty dawek.

6. Korektę dawek należy wykonać każdorazowo w przypadku zmiany składu
chemicznego osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków
…………………., zmiany technologii oczyszczania ścieków lub zmiany
oczyszczalni, z której osady pochodzą.



6.3. Uwagi

1. Należy pamiętać, że osady ściekowe nie mogą być stosowane na 
zamarzniętą ziemię, w postaci mazistej i ziemistej powinny być wymieszane 
z glebą w ciągu 1 dnia.

2. Osady ściekowe mogą być stosowane w czasie od 1 marca do 31 
października, w pozostałym terminie muszą być składowane na terenie 
producenta odpadów lub przekazywane do zagospodarowania w inny 
sposób.


