
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 48. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 października 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przeciwstawienie się niekontrolowanemu i za-

grażającemu środowisku zagospodarowywaniu odpadów komunalnych lokowanych w nadmiernych ilościach 

na gruntach rolnych. 

Uzasadnienie 

Z informacji przekazywanych przez samorządowców z terenów wiejskich wynika, iż na gruntach rolnych, 

również tych dzierżawionych od Skarbu Państwa, dochodzi do systematycznego i niekontrolowanego wyko-

rzystywania (zrzutu) odpadów komunalnych w nadmiernych ilościach. Problem dotyczy nie tylko konflikto-

wych sytuacji związanych z uciążliwym dla mieszkańców odorem, ale także stanowi realne zagrożenie dla 

środowiska naturalnego oraz wód podziemnych. 

Obowiązujące w chwili obecnej przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w dalszym ciągu 

nie zawierają definicji ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, co ułatwia wprowadzanie wprost 

do środowiska osadów nieustabilizowanych. Sprzyja temu często niewłaściwe planowanie w aspekcie czasu 

trwania procesu stabilizacji i jego efektów w obrębie oczyszczalni ścieków. Powoduje to wzrost uciążliwości 

substancji zapachowych dla otoczenia podczas procesu stosowania tych odpadów na gruntach rolnych. 

Szczególny niepokój budzą notowane na terenach wiejskich przypadki składowania komunalnych osadów 

ściekowych na gruntach rolnych w porze nocnej. Taka działalność sugeruje zamiar ukrycia tego niezgodnego 

z prawem procederu, bowiem w godzinach nocnych działania kontrolne są z natury rzeczy ograniczone. Taki 

proceder należy zdecydowanie ukrócić i ograniczyć do pory dziennej czas wprowadzania komunalnych osa-

dów ściekowych na grunty. 

Ze względu na fakt, że bezpośrednim adresatem skarg dotyczących komunalnych osadów ściekowych są 

organy gmin, istniejący obecnie obowiązek powiadamiania, o czym mówi art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach, 

przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamia-

rze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi rozszerzyć należy o wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, a ze względu na wpływ takich działań na terenach upraw objętych systemem dopłat – 

także ARiMR. 

Kolejną bolączką jest brak systemu monitoringu stosowania wskazanych odpadów, w szczególności na 

gruntach rolnych. Sytuacja ta docelowo w perspektywie wieloletniej doprowadzić może do skażenia znacz-

nych połaci ziemi rolnej. Obecnie w tym zakresie korzystać można jedynie z ogólnych zasad kontroli stoso-

wania nawozów lub odpadów, dających możliwość weryfikacji omawianego procesu przez WIOŚ. Brakuje 

jednak przepisów nakazujących okresowe, powtarzalne badania niezależnej instytucji lub organu oceniające-

go stan gruntów, na których stosowane są komunalne osady ściekowe. 

W celu usprawnienia nadzoru nad terenami, na których stosowane są komunalne osady ściekowe, ko-

nieczne jest zagwarantowanie, aby przewidziana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

„baza danych” o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiednio uwzględniała zarów-

no gromadzenie odpowiednich danych dotyczących tych terenów, jak i dostęp do tych danych organów sa-

morządów. Rozważyć należy ponowne wprowadzenie obowiązku uzyskania decyzji/zezwoleń na przetwa-

rzanie komunalnych osadów ściekowych w przypadku ich stosowania na niektórych rodzajach gruntów, 

w szczególności chodzi o grunty wysokich klas. 

Obecnie nie ma skutecznych metod administracyjnej kontroli stosowania komunalnych osadów ścieko-

wych. Jest to o tyle istotne, że rolnicze wykorzystanie ścieków, chodzi o ścieki bytowe oraz ścieki komunalne 

lub przemysłowe o składzie zbliżonym do ścieków bytowych, w analogicznej sytuacji wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, podobnie 

jest w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

Dokonana analiza wskazuje, że jedną z kluczowych przyczyn szerokiego stosowania komunalnych osa-

dów ściekowych w rolnictwie jest brak innych dostępnych w kraju metod przetwarzania wymienionych od-

padów, co niejako wymusza trwanie obecnego stanu. 

 



Celem zrównoważenia presji ze strony ilości powstających komunalnych osadów ściekowych, w związku 

z rozbudową systemów oczyszczania ścieków komunalnych, konieczne jest zwiększenie wsparcia metod 

przetwarzania omawianych odpadów innych niż stosowanie poza instalacjami do nawożenia gleb. 

Z szacunkiem 

Krystian Probierz 
 


