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Wprowadzenie
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, 
zobowiązała się do końca 2015 r. spełnić 
wymogi dyrektywy Rady nr 91/271/EWG 
z 21 maja 1991 r. dotyczące oczyszczal-
ni ścieków komunalnych1. Zgodnie z tą 
dyrektywą, osady powstające w proce-
sie oczyszczania ścieków komunalnych 
powinny być ponownie wykorzystane 
w każdym przypadku, gdy to jest moż-
liwe, z ograniczeniem do minimum ich 
niekorzystnego wpływu na środowisko. 
Z kolei dyrektywa Rady nr 1999/31/WE 

z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowa-
nia odpadów2 zobowiązuje państwa człon-
kowskie do ograniczania składowania od-
padów komunalnych ulegających biodegra-
dacji. Najwyższa Izba Kontroli w ostatnich 
latach dwukrotnie przeprowadzała kon-
trole zagospodarowania osadów powsta-
jących w oczyszczalniach ścieków komu-
nalnych, a ich wyniki zostały opublikowa-
ne w informacjach dostępnych na stronie 
internetowej NIK3. Kontrole te pokazały, 
w jakim stopniu Polska wypełnia formal-
nie i faktycznie wspomniane dyrektywy 
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tych nieprawidłowości w całym kraju, a także ujawniła inne przykłady nieprzestrzega-
nia obowiązujących przepisów.

Jan kołtun

1 DzU L 1991.135.40 z 30.05.1991 r.
2 DzU L 1999.182.1 z 16.07.1999 r.
3 Nr ewid. 30/2010/P09/167/LPO oraz 171/2013/P13168/LPO, <www.nik.gov.pl>.
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oraz jak badane oczyszczalnie zagospo-
darowują osady i przestrzegają przepisów 
w tym zakresie.

Rząd RP, wywiązując się z przyjętych 
zobowiązań traktatowych wobec Unii 
Europejskiej, przyjął 16 grudnia 2003 r. 
„Krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych” (KPoŚK). W jego zak-
tualizowanej wersji na lata 2007–20154 
przewidziano na inwestycje 37,4 mld zł, 
w tym 23,7 mld zł na systemy kanalizacyj-
ne, 12,4 mld zł na oczyszczanie ścieków 
i 1,3 mld zł na zagospodarowanie osadów.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 
jest ważnym elementem poprawy in-
frastruktury naszego kraju i należy do 
istotnych zadań samorządu terytorialne-
go. Urządzenia do oczyszczania ścieków 
stanowią składnik majątku samorządów 
gminnych, a koszty ich eksploatacji po-
ważnie obciążają mieszkańców poszcze-
gólnych gmin.

Podstawowym aktem prawnym regu-
lującym gospodarowanie osadami jest 
ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach5, 
która zastąpiła ustawę o tej samej na-
zwie z 27 kwietnia 2001 r., nie zmienia-
jąc istotnie zasady postępowania z osada-
mi. Według tej ustawy, „przez komunalne 
osady ściekowe rozumiemy pochodzące 
z oczyszczalni ścieków osady z komór fer-
mentacyjnych oraz innych instalacji służą-
cych do oczyszczania ścieków komunal-
nych oraz innych ścieków o składzie zbli-
żonym do ścieków komunalnych” (art. 3 
ust. 1 pkt 4).

Przez gospodarowanie odpadami (osa-
dami) rozumie się zbieranie, transport, 
przetwarzanie odpadów, łącznie z nad-
zorem, a także późniejsze postępowanie 
z miejscami unieszkodliwiania odpadów 
oraz działania w charakterze sprzedawcy 
odpadów lub pośrednika w obrocie nimi 
(art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy). Każdy wy-
twórca (posiadacz) odpadów (osadów) 
powinien postępować zgodnie z zasada-
mi gospodarowania odpadami, wymaga-
niami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. odpady powinny 
być najpierw poddane procesowi odzy-
sku, a jeżeli to nie jest możliwe z powo-
dów technologicznych lub jest nieuzasad-
nione z przyczyn ekologicznych czy eko-
nomicznych, powinny podlegać uniesz-
kodliwieniu. 

Gospodarowanie i odzysk osadów re-
gulowane są szczegółowymi przepisa-
mi, w tym rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych6.

Rozporządzenie to określa warunki, jakie 
muszą być spełnione przy wykorzystywa-
niu osadów ściekowych w rolnictwie, do 
rekultywacji terenów, w tym gruntów na 
cele rolne, do uprawy roślin przeznaczo-
nych do produkcji kompostu, do uprawy 
roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do 
produkcji pasz. Przepisy tego rozporządze-
nia stanowią także o zakresie, częstotliwo-
ści i metodach referencyjnych badań ko-
munalnych osadów ściekowych oraz grun-
tów, na których osady mają być stosowane.

4 MP z 2011 r., nr 62, poz. 589.
5 DzU.2013.21.
6 DzU nr 137, poz. 924.
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odpowiedzialność za prawidłowe stoso-
wanie komunalnych osadów ściekowych 
spoczywa na wytwórcy zwłaszcza tych 
osadów, które powinny być poddane ob-
róbce biologicznej, chemicznej, termicz-
nej lub innemu procesowi obniżającemu 
ich podatność na zagniwanie w celu elimi-
nacji zagrożenia dla środowiska lub życia 
i zdrowia ludzi. Przed zastosowaniem za-
równo osady ściekowe, jak i grunty, na któ-
rych mają być one rozprowadzone, muszą 
być poddane odpowiednim badaniom. 

Ustawa o odpadach jednocześnie za-
kazuje stosowania osadów ściekowych 
na takich terenach, jak: parki narodowe,  
rezerwaty, ujęcia wody, brzegi jezior i cie-
ków, grunty blisko mieszkań, czasowo  
zamarznięte, tereny o spadku przekracza-
jącym 10% czy wykorzystywane na pa-
stwiska i łąki.

Generalnie znane są trzy sposoby postę-
powania z osadami ściekowymi:
•	gromadzenie	ich	na	składowiskach,	

co jest niepożądane, ponieważ mogą 
stanowić źródło obciążeń środowiska, 
zwłaszcza patogenami, odorami i tok-
synami;

•	spalanie	lub	współspalanie,	co	jest	kosz-
towne 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.
Implementacja prawa Unii Europejskiej  

do prawa polskiego w zakresie gospodaro- 
wania osadami ściekowymi stworzyła 

prawne podstawy do ograniczenia ich 
składowania i niekorzystnego wpływu 
na środowisko. 

Zgodnie z dyrektywą unijną, osady po-
wstające w procesie oczyszczania ścieków 
powinny być ponownie wykorzystane, 
w każdym przypadku, gdy jest to właści-
we7. W tym kontekście ważne są techno-
logie umożliwiające stosowanie natural-
nych narzędzi biologicznych do elimina-
cji zagrożeń, a jednocześnie efektywnego 
wykorzystania osadów ściekowych.

Kontrola zagospodarowania osadów 
z oczyszczalni ścieków komunalnych w wo-
jewództwie wielkopolskim przeprowa-
dzona była w 2009 r. stwierdzono wów-
czas istotne nieprawidłowości w ewidencji  
osadów oraz ich badaniu przed wywiezie-
niem na grunty rolne, a także stosowanie 
na terenach zabronionych. 

W ubiegłym roku przeprowadzono kon-
trolę sprawdzającą oraz kontrolę ogólno- 
polską, która potwierdziła występo-
wanie tych nieprawidłowości w całym 
kraju, a także ujawniła kolejne przykłady 
 nieprzestrzegania obowiązujących prze-
pisów.

Wyniki kontroli NIK
Kontrolę przeprowadzono w ośmiu urzę-
dach marszałkowskich oraz 36 jednost-
kach organizacyjnych (spółkach, zakładach) 
eksploatujących komunalne oczyszczalnie 
ścieków o różnych wielkościach. objęto 
nią lata 2011–2012, kiedy obowiązywała 
ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.8.

7 Art. 14 dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z 21.05.1991 r. (DzUUE L 1991.135.40 z 30.05.1991 r.).
8 DzU z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.



104 KoNtRola PaństWoWa

kontrola i audyt   Jan Kołtun

Delegatura NIK w Poznaniu, będąca 
koordynatorem kontroli, zorganizowa-
ła w jej trakcie panel ekspertów repre-
zentujących naukę, organizacje pozarzą-
dowe i praktyków. Celem panelu było  
zapoznanie się z opiniami na temat skut-
ków niekorzystnego wpływu na środo-
wisko osadów ściekowych oraz moż-
liwości ich wtórnego i bezpiecznego  
wykorzystania. Konieczność takiej dysku-
sji wynikała również z niemożności oceny 
przez NIK kontrolowanych oczyszczalni 
i urzędów według kryterium celowości 
wykorzystania osadów. obszerne spra-
wozdanie z panelu stanowi rozdział 4.2 
Informacji o wynikach omawianej kontroli,  
co znacznie przyczyniło się do wzbogace-
nia jej treści. Zagospodarowanie osadów  
należy bowiem do najbardziej wrażliwych 
zagadnień gospodarki wodno-ściekowej. 
Znaczący wzrost masy osadów powstają-
cych w ostatnich latach zmusza do zna-
lezienia optymalnego sposobu ich zago-
spodarowania. Wymaga to dużej wiedzy 
i praktyki z zakresu biologii, chemii, gle-
boznawstwa, nawożenia, uprawy roślin 
oraz najnowszych rozwiązań organizacyj-
nych w dziedzinie ochrony zdrowia i śro-
dowiska.

Najwyższa Izba Kontroli ponownie 
negatywnie oceniła zagospodarowanie 
ścieków przez komunalne oczyszczalnie. 
Działania niezgodne z prawem stwierdzono 
w 32 podmiotach spośród 36 kontrolowa-
nych. Większość, to jest 90% oczyszczalni 
nie przekazywała użytkownikom gruntów 
wiarygodnych danych odnoszących się do 
badanych osadów i gleb ani też informa-
cji o dawkach, jakie mogą być stosowane. 
Blisko 14% skontrolowanych podmiotów 
w ogóle nie badało gruntów, na których 

miały być stosowane osady, a w 70% oczysz-
czalni badania takie odbywały się niezgod-
nie z przepisami. Wykonywano je bowiem 
na wiele miesięcy przed lub po zastosowa-
niu osadów. Niewłaściwie pobierane były 
też próbki gruntu do tych badań. Ponad 
40% oczyszczani stosowało osady na grun-
tach podlegających ochronie, na przykład 
na terenach zabudowanych, blisko ujęć 
wody lub też w okresie wegetacji roślin 
przeznaczonych do spożycia.

Ewidencja i przekazywanie osadów

Wytwórca (posiadacz) osadów ma obo-
wiązek prowadzenia ewidencji ilościo-
wej i jakościowej w formie kart ewiden-
cji i kart przekazania. Ponadto powinien 
sporządzać roczne, zbiorcze zestawienia 
o rodzajach i ilości oraz sposobach gospo-
darowania odpadami i osadami, a także 
przesyłać je marszałkowi województwa 
do 15 marca za poprzedni rok kalendarzo-
wy. Ponad 70% oczyszczalni prowadziło 
taką ewidencję niezgodnie z przepisami 
prawa, co uniemożliwiało ustalenie rzeczy-
wistych wielkości wytwarzanych i przeka-
zywanych osadów oraz ich przemieszczania 
i sposobu odzysku. Większość zbiorczych 
zestawień dostarczanych marszałkom  
województw zawierała nierzetelne bądź 
niekompletne dane. tylko 11 oczyszczal-
ni (31%) czyniło to terminowo i rzetelnie. 
Przykładowo „Roczne zbiorcze zestawie-
nia…” od roku 2007 do 2012 z oczyszczal-
ni ścieków w limanowej przesłano dopie-
ro 7 styczna 2013 r., mimo że należało je 
wysyłać do 15 marca za każdy poprzedni 
rok kalendarzowy.

tylko 4 oczyszczalnie miały zalegalizo-
wane urządzenia do ważenia wywożonych 
osadów. W pozostałych oczyszczalniach 
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masę produkowanych i wywożonych osa-
dów ustalano na podstawie okresowych, 
podobnych ważeń lub szacunkowo. tak 
określone wielkości nie zapewniały precy-
zyjnego stosowania osadów na gruntach, co 
mogło prowadzić do przekraczania dopusz-
czalnych dawek. Przykładowo, z oczysz-
czalni w Dąbrowie Białostockiej wywo-
żono ponaddwukrotnie przekroczone  
dopuszczalne maksymalnie dawki osadów 
na jeden hektar. 

Często występowały nieprawidłowo-
ści polegające na nieoddzielaniu na tere-
nie oczyszczalni wcześniej badanych osa-
dów od osadów wytwarzanych na bieżąco.  
Zdarzały się przypadki niebadania całych 
partii osadów przed ich wywiezieniem na 
pola lub zmieszania osadów badanych i nie-
badanych. osoby odpowiedzialne za ten 
stan tłumaczyły to zmieniającymi się prze-
pisami lub ich błędną interpretacją, bra-
kiem bieżącego nadzoru lub też brakiem 
miejsca na składowanie osadów.

W blisko połowie oczyszczalni (45%) 
magazynowane na ich terenie osady były 
składowane na nieutwardzonym podło-
żu lub (i) nie były osłaniane wiatą chro-
niącą je przed opadami atmosferyczny-
mi, co mogło stwarzać także zagrożenie 
dla środowiska. 

Postępowanie z osadami  
na terenie oczyszczalni

Proces stabilizacji i higienizacji osadów po-
winien się odbywać zgodnie z instrukcją 
obsługi i eksploatacji oczyszczalni. spośród 
36 skontrolowanych oczyszczalni tylko 
25 miało takie instrukcje, w pozostałych 
11 instrukcje były niekompletne, ponie-
waż nie ujęto w nich wszystkich istotnych 
etapów postępowania z osadami. Brak 

aktualnych instrukcji był następstwem 
nierzetelności zarządzających oczyszczal-
niami.

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 grun-
tem wyników tych badań oraz informacji  
o dopuszczalnych dawkach osadów do sto-
sowania na gruntach. obowiązek wykony-
wania badań osadów magazynowanych na 
terenie oczyszczalni ma wykluczyć niebez-
pieczeństwo skażenia środowiska szkodli-
wymi substancjami i organizmami choro-
botwórczymi. W okresie objętym kontrolą 
aż w 23 oczyszczalniach (spośród 36) ba-
dania osadów przeprowadzano niezgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

Nieprawidłowości te polegały na:
•	niewykonywaniu	badań	osadów	skła-

dowanych na terenie oczyszczalni z często-
tliwością określoną przepisami § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych;
•	nieegzekwowaniu	od	laboratorium	po-

dania informacji, czy badania były wy-
konane zgodnie z metodami referencyj-
nymi;

•	nierzetelnym	poborze	próbek	osadów	
do badań.
Nieprzestrzeganie wymogów dotyczą-

cych pobierania próbek osadu powoduje, 
że badanie laboratoryjne jest niemiarodaj-
ne i nie może być podstawą do uznania osa-
dów za przebadane. Wprawdzie rozporzą-
dzenie w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych nie nakłada obowiązku sporzą-
dzania pisemnych raportów z dokumen-
towania poboru próbek do badań labora-
toryjnych, ale brak takich dokumentów 
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uniemożliwia ustalenie, jaka masa osadu 
została zbadana, z jakich miejsc osad po-
brano i jaka była faktyczna liczba pró-
bek. trzeba zaznaczyć, że część kon-
trolowanych oczyszczalni sporządzała 
protokoły poboru prób, co jest przykła-
dem stosowania tak zwanych dobrych  
praktyk.

Na zagrożenie skażeniem mikrobio-
logicznym przez osady i potrzebę nad-
zoru nad ich badaniem zwracali także 
uwagę uczestnicy panelu ekspertów. 
Dr hab. tomasz Cencek – profesor 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
PIB w Puławach, kierownik Zakładu 
Parazytologii i Chorób Inwazyjnych wska-
zał, że wykorzystanie osadów ściekowych 
w rolnictwie może być źródłem cennych 
składników pokarmowych dla roślin, ale 
z drugiej strony – niesie ze sobą ryzyko 
skażenia mikrobiologicznego i parazyto-
logicznego zarówno gleby, wód grunto-
wych i powierzchniowych, jak i uprawia-
nych roślin, co może być niebezpieczne 
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Z tego  
powodu osady ściekowe przed wprowa-
dzeniem do rolnictwa i rekultywacji grun-
tów muszą być dokładnie badane, między 
innymi parazytologicznie na obecność 
żywych jaj pasożytów jelitowych z ro-
dzaju Ascaris (glista ludzka i świńska), 
Trichuris (włosogłówka – pasożyt jelita
ślepego, rzadziej grubego) i Toxocara (gli-
sta psia i kocia). sprawę tę regulują akty 
prawne polskie i unijne. Wyniki badań 
parazytologicznych wykonywanych ru-
tynowo w laboratoriach działających 
przy oczyszczalniach lub w laboratoriach 
usługowych są jednak mało wiarygodne  
ze względu na brak właściwych metod 
badawczych.

Stosowanie osadów na gruntach

Ustawa o odpadach i rozporządzenie 
w sprawie komunalnych osadów ścieko-
wych nakazują wytwórcom osadów bada-
nie gruntów, na których mają być one za-
stosowane, i rekomendują dopuszczalne 
ich dawki. Badanie powinno być wykona-
ne każdorazowo przed rozprowadzeniem 
osadów. Wytwórca osadów jest zobowią-
zany do przekazywania osobie władającej 
nieruchomością, na której osady mają być 
stosowane, wyników badań oraz informa-
cji o dopuszczalnych dawkach osadu przed 
jego zastosowaniem. 

Przepisy zakazują stosowania osadów na 
terenach czternastu kategorii, takich jak 
obszary chronionego krajobrazu, pastwi-
ska, tereny zabudowane, strefy ochronne 
ujęć wody, tereny czasowo zamarznięte 
i pokryte śniegiem. 

spośród 30 skontrolowanych oczysz-
czalni rozprowadzających osady na grun-
tach w 20 stwierdzono nieprawidłowości. 
Dotyczyły one przekroczeń dopuszczal-
nych dawek osadów, braku badań grun-
tów, pobierania próbek, niepodawania 
w raportach referencyjnych metod wy-
konanych badań, przeprowadzania badań 
gruntów z wielomiesięcznym wyprzedze-
niem przed zastosowaniem na nich osa-
dów lub dopiero po ich rozprowadzeniu. 
Badań części gruntów w ogóle nie wy-
konały cztery (13,8%) skontrolowane 
podmioty. tak jak w przypadku badań  
osadów, negatywnie należy ocenić nagmin-
ne zjawisko lekceważenia obowiązku rze-
telnego wykonywania badań fizykoche-
micznych gruntów, na których mają być 
zastosowane osady lub w ogóle brak ta-
kich badań. Wzrasta w ten sposób zagro-
żenie skażeniem środowiska nadmiarem 
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metali ciężkich, a nadto szkodliwym sto-
sowaniem osadów na glebach o zbyt ni-
skim wskaźniku kwasowości. Praktyka 
ignorowania obowiązku systematyczne-
go badania gruntów świadczy o nierzetel-
nym nadzorze nad prawidłowym gospo-
darowaniem osadami.

W odniesieniu do badań gruntów do-
wolnie interpretowany jest przepis § 6 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie komu-
nalnych osadów ściekowych, zgodnie z któ-
rym „każdorazowo” przed zastosowaniem 
osadów należy wykonać badanie gruntów, 
na których mają być one rozprowadzo-
ne. Kontrola NIK wykazała istotne róż-
nice w rozumieniu terminu „każdorazo-
we” badanie gruntu przed zastosowaniem 
osadów, stwierdzono bowiem przypadki 
aplikowania osadów rok po badaniach la-
boratoryjnych, kiedy w międzyczasie pro-
wadzono na tych gruntach zabiegi agro-
techniczne.

W 12 oczyszczalniach stwierdzono przy-
padki wywożenia osadów na grunty obję-
te zakazem takich działań. Przykładowo, 
w Grajewie stosowano osady na dział-
kach oddalonych o 20-30 m od domów 
mieszkalnych, podczas gdy odległość 
taka nie może być mniejsza niż 100 m. 
Rozprowadzano osady (wytworzone poza 
tymi obszarami) także na gruntach podle-
gających ochronie przyrodniczej, na tere-
nach zabudowanych, na terenach ochrony 
pośredniej stref ochronnych ujęć wody. 
stosowanie osadów na gruntach czaso-
wo zamarzniętych i pokrytych śniegiem 
było kolejnym przejawem naruszania prze-
pisowych zasad bezpiecznej gospodarki 
osadami. aplikowanie osadów w okresie 
wegetacji roślin przeznaczonych do bez-
pośredniego spożycia przez ludzi może 

prowadzić do skażeń upraw. osoby odpo-
wiedzialne tłumaczyły występujące nie-
prawidłowości brakiem rozeznania, które 
tereny są objęte zakazem stosowania osa-
dów oraz koniecznością bieżącego ich usu-
wania (np. w okresie zimowym lub w cza-
sie wegetacji roślin).

Nadzór marszałków województw, 
inspekcji i organów właścicielskich

Marszałkowie województw prowadzą  
wojewódzkie bazy danych dotyczące wy-
twarzania i gospodarowania odpadami, 
w tym osadami, wraz z rejestrem udzie-
lanych zezwoleń na ten cel. Na podsta-
wie zbiorczych zestawień otrzymanych 
od posiadaczy osadów tworzona jest woje-
wódzka baza danych – wojewódzki system  
odpadowy (Wso), który powinien umoż-
liwiać generowanie raportów zawierają-
cych dane o gospodarce osadami, z wy-
szczególnieniem ich składu, właściwości 
i miejsc stosowania.

Kontrola NIK wykazała, że pracownicy  
urzędów marszałkowskich nierzetelnie 
weryfikowali roczne zestawienia, a po-
nadto każdy urząd przeprowadzał weryfi-
kację według własnego uznania, doświad-
czenia i wiedzy poszczególnych pracow-
ników. W efekcie bazy danych, którymi  
dysponują marszałkowie województw 
i minister środowiska, nie są wiarygod-
nym źródłem informacji. sposób ich pro-
wadzenia, roczne (niekiedy) opóźnienia 
we wprowadzaniu wpisów oraz niespój-
ność niektórych danych sprawozdawczych 
z możliwością ich ujęcia w rejestrze spra-
wia, że Wso nie są wiarygodnym i efek-
tywnym narzędziem do zarządzania śro-
dowiskiem. Do bazy nie zawsze można 
było wprowadzić zarówno podstawowe 
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informacje, jak adres oczyszczalni czy po-
siadacza stosującego osady, a nawet tak 
wrażliwe dane, jak dotyczące Salmonelli. 
system Wso nie dawał też możliwości 
generowania wskazań co do wartości do-
puszczalnych dawek osadów na poszcze-
gólnych gruntach w oznaczonym czasie 
czy też częstotliwości ich stosowania na 
tych samych gruntach.

Pracownicy urzędów marszałkow-
skich podejmowali niedostateczne dzia-
łania w celu ustalenia przyczyn niezłożenia  
zbiorczych zestawień. osoby odpowie-
dzialne wyjaśniały, że priorytetem było 
wprowadzenie do wojewódzkiej bazy od-
padowej jak największej ilości danych oraz 
przekazanie ministrowi środowiska w wy-
maganym terminie możliwie pełnego ra-
portu wojewódzkiego. 

W urzędach marszałkowskich nie czy-
niono też starań o wyjaśnienie przyczyn 
niezłożenia zbiorczych zestawień dotyczą-
cych osadów za minione lata, a także o zi-
dentyfikowanie podmiotów, które nie zło-
żyły przedmiotowych sprawozdań, mimo iż 
były do tego zobowiązane. Jak tłumaczono, 
zaniechania te wynikały głównie z trudno-
ści w ustaleniu przyczyn braku zbiorczych 
zestawień, ponieważ podmioty eksploatu-
jące oczyszczalnie nie miały formalnego 
obowiązku przekazywania informacji do-
tyczących, na przykład, osadów magazy-
nowanych a nieprzekazanych na zewnątrz. 
W orzecznictwie samorządowych kolegiów 
odwoławczych wskazano, że dopiero do-
konanie czynności przekazania odpadów 
powoduje powstanie po stronie posiadacza 
obowiązków sprawozdawczych.

Należy zauważyć, że zestawienia o od-
padach wytworzonych i o gospodarowa-
niu nimi, w tym o osadach ściekowych, 

składane są do marszałka województwa 
w roku następującym po roku, w którym 
miało miejsce wytworzenie i gospodaro-
wanie. Zatem weryfikacja sprawozdaw-
czości mogła odnosić się tylko do prawi-
dłowości wypełnienia druku, nie zaś do 
możliwości zastosowania kolejnej dawki 
osadu na danej działce, gdyż to zastosowa-
nie miało już miejsce i było nieodwracal-
ne. NIK zwraca uwagę, że dostęp do woje-
wódzkiej bazy odpadowej nie jest skutecz-
nym sposobem nadzoru nad gospodarką 
osadami, ponieważ dane te wprowadza-
ne są z blisko rocznym opóźnieniem, a do-
stęp do nich jest w praktyce ograniczony. 
Zasadne wydaje się, aby dla bezpieczne-
go gospodarowania osadami każdy ich wy-
twórca przekazywał do gminy informację 
również o zamiarze rozprowadzenia osa-
dów na gruntach w granicach danej gminy.

Z badań kontrolnych wynika, że relatywnie 
mały jest wskaźnik samorządów i organów 
nadzorujących gospodarkę odpadami, ma-
jących dostęp do bazy odpadowej. Rzetelnie 
prowadzona baza powinna stanowić wia-
rygodne źródło wiedzy o powstających od-
padach, sposobach ich zagospodarowania 
i posiadanych uprawnieniach do ich odzy-
sku oraz składowania. Kontrola wykazała też 
niski stopień zainteresowania i wykorzysta-
nia Wso przez instytucje państwowe i sa-
morządowe. o dostęp do Wso wystąpiło 
30% wójtów i 70% starostów z badanych wo-
jewództw. spośród uprawnionych organów 
z wnioskiem o dostęp do żadnego z badanych 
ośmiu Wso nie wystąpiły: Ministerstwo 
Gospodarki, Dyrektor Generalny ochrony 
Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony 
środowiska, Zarząd Narodowego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz zarządy wojewódzkie tego funduszu. 
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Główny Inspektor ochrony Środowiska miał 
dostęp do takiej bazy tylko w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim (na 8 badanych).

W badanych przez NIK oczyszczal-
niach kontrole przeprowadzały także wo-
jewódzkie inspektoraty ochrony środo-
wiska (WIoŚ), głównie pod kątem jako-
ści ścieków oczyszczonych. W czterech 
oczyszczalniach nie było jednak takich 
kontroli. Ustalenia WIoŚ były zbieżne 
z wynikami kontroli NIK. organy samo-
rządu terytorialnego nie kontrolowały go-
spodarowania osadami w podlegających 
im oczyszczalniach ścieków.

Warto odnotować, że w odniesieniu do 
badanych przez NIK oczyszczalni w wo-
jewództwie wielkopolskim była to kon-
trola sprawdzająca (po kontroli z 2009 r.). 
Uwzględniając skalę i charakter niepra-
widłowości, w Wielkopolsce stwierdzono 
znacznie mniej zaniedbań aniżeli w pozo-
stałych województwach, a w niektórych 
aspektach nastąpiła istotna poprawa w po-
równaniu z poprzednią kontrolą.

Wykorzystanie osadów

Możliwości i celowość wykorzystania osa-
dów z oczyszczalni ścieków były przed-
miotem zainteresowania ekspertów. 

Uczestnicy panelu postulowali także 
potrzebę współpracy jednostek nauko-
wych i firm biotechnologicznych w celu 
wdrożenia naturalnych produktów mi-
krobiologicznych do zagospodarowania 
osadów. Prof. dr hab. Maciej Zalewski 
– dyrektor Europejskiego Regionalnego 
Centrum Ekohydrologii pod auspicjami 
UNEsCo wskazał, że zastosowanie osa-
dów ściekowych jako nawozu dla roślin 
jest zjawiskiem powszechnym w krajach 
europejskich. szacuje się, że w Niemczech 
wielkość osadów zużywanych do celów  
rolniczych wynosi ponad 25%, natomiast 
w szwecji sięga nawet 90%.

Na formę wykorzystania osadów w rol-
nictwie i ich podobieństwo do obornika 
zwrócił uwagę dr hab. Wojciech stępień 
– profesor Państwowej Wyższej szkoły 
Zawodowej w skierniewicach, kierownik 
Zakładu Chemii Rolnej szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Wyniki badań składu chemicznego oborni-
ka i osadów ściekowych z 29 oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Polsce przedsta-
wił w zestawieniu (patrz tabela 1).

Dr Grzegorz siebielec – kierownik Za-
kła  du Gleboznawstwa i ochrony Grun-
tów z  Instytutu Uprawy Nawożenia 

Tabela 1: Porównanie składu chemicznego osadów ściekowych i obornika

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

Źródło: Dane z panelu ekspertów – dr hab. Wojciech Stępień.
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i Gle bo znawstwa (IUNG) w Puławach 
stwierdził, że za stosowaniem osadów ście-
kowych w rolnictwie przemawia przyrost 
ich ilości w Polsce oraz mniejsze stosowa-
nie nawozów organicznych. Zmniejszenie 
się materii organicznej w glebach uzna-
wane jest przez Komisję Europejską za 
jedno z podstawowych zagrożeń dla ja-
kości gleb w Europie. Rysunek 1 obrazuje 
wykorzystanie osadów w rolnictwie w kra-
jach Unii Europejskiej (według Eurostat). 
Jak widać, w Polsce udział ten jest stosun-
kowo niewielki.

Mgr inż. sławomir Gacka – pełnomoc-
nik ProBiotics Polska i mgr inż. stanisław 
Kolbusz – prezes Zarządu stowarzyszenia 
EkosystEM – Dziedzictwo Natury za-
prezentowali metodę KWaDRaNt- 
-EkosystEM jako bardzo efektywny spo-
sób wykorzystania osadów. Polega ona na 

odpowiednim stosowaniu naturalnych na-
rzędzi biologicznych, specjalnej kompozy-
cji pożytecznych mikroorganizmów, która 
pozwala na bezpieczne, zgodne z prawa-
mi natury funkcjonowanie kwadrantu re-
lacji istot żywych: ludzi, zwierząt, roślin 
i mikroorganizmów. Metoda ta zmniej-
sza koszty eksploatacji oczyszczalni ście-
ków, w tym przydomowych oczyszczal-
ni, kompostowni i składowisk odpadów. 
stosowana jest już w kilkunastu oczysz-
czalniach ścieków (m.in.: Błonie, turek, 
Łowicz, staszów, Niemce, Czerniewce, 
sie miatycze, Chojnice, szczerców, siera-
kowice, masarnia w Kaliszu). Zasadniczą 
zaletą tej metody jest kompleksowe za-
gospodarowanie osadów pościekowych 
przez opracowanie ścieżki przekwalifi-
kowywania ich na bezpieczny wyrób or-
ganiczny.

Rysunek 1: Udział osadów ściekowych wykorzystywanych w rolnictwie (w %)
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Źródło: Dane z panelu ekspertów – dr Grzegorz Siebielec (według Eurostat). 
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Praktyczne zastosowanie tej metody 
przedstawili: mgr inż. Cezary Kołodziejski 
– kierownik oczyszczalni ścieków Zakładu 
Usług Komunalnych w Łowiczu oraz mgr 
inż. Michał Paca – prezes Zarządu Ziemia 
Polska sp. z o.o. Według M. Pacy, użycie 
odpowiednio dobranych kompleksów mi-
kroorganizmów probiotycznych w celu hi-
gienizacji mikrobiologicznej osadów ście-
kowych spowoduje zmniejszenie energo-
chłonności ich przeróbki oraz dozowanych 
środków chemicznych i pozwoli na wyko-
rzystanie rolnicze, z pożytkiem dla śro-
dowiska. Wypracowane przez Miejską 
oczyszczalnię Ścieków w Łowiczu9 kie-
runki postępowania z osadami, przez 
wieloletnie doświadczenia w unieszko-
dliwianiu osadów ściekowych oraz innych  
odpadów organicznych, mają cechy no-
woczesnego i praktycznego systemu prze-
róbki osadów.

Podsumowanie
Wyniki kontroli NIK wykazały, że jed-
nostki komunalne eksploatujące oczysz-
czalnie ścieków nie przestrzegały ustawo-
wych zasad postępowania z wytwarzanymi  
osadami. organy nadzorujące i kontrolu-
jące powinny lepiej i bardziej skutecznie 
wykorzystywać mechanizmy nadzoru nad 
gospodarowaniem osadami.

Konieczne okazuje się zwłaszcza:
•	wprowadzenie	dla	wytwórców	osa-

dów obowiązku informowania gminy 

o zamiarze zastosowania osadów na na-
leżących do niej gruntach, ze wskaza-
niem masy i miejsca ich rozprowadzenia, 
oraz o wynikach badań gruntów i osa-
dów w celu zapewnienia prawidłowe-
go ich dawkowania;

•	doprecyzowanie	terminu	„każdorazo-
we” badanie gruntów przed zastoso-
waniem na nich osadów, aby zapobiec 
użyciu ich na terenach, na których po  
badaniach były wykonywane zabiegi 
agrotechniczne, na przykład nawożenie 
czy plonowanie (skład gruntu w czasie  
pomiędzy badaniem a zastosowaniem 
osadów uległ zmianie);

•	zapewnienie	pełnej	funkcjonalności	
oraz zgodności z obowiązującym sta-
nem prawnym wojewódzkich baz da-
nych dotyczących gospodarowania od-
padami. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazała także 

na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad 
badaniami osadów i gruntów, na któ-
rych są one stosowane, w tym nad rze-
telnym poborem prób do tych badań. 
Podobną opinię, szczególnie w odniesie-
niu do badań parazytologicznych, wyrazili 
również uczestnicy wspomnianego panelu  
ekspertów *.

Jan Kołtun
Delegatura NIK w Poznaniu

9 Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Łowiczu obsługuje ok. 30 tys. mieszkańców i w 2011 r. wytworzyła 
1750 Mg osadów w przeliczeniu na suchą masę po oczyszczeniu 4085 tys. m3 ścieków.

*   Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli zagospodarowania osadów powstających 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011−2012, listopad 2013 r., nr ewid. 171/2013/P13168/LPO. 


