
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konieczności dokonania zmian prawnych w gospodarce 

osadowej, dotyczącej osadów ściekowych, chciałbym zwrócić się z prośbą o uwzględnienie niniejszego sta-

nowiska. 

Wykorzystywanie osadów ściekowych jest regulowane przez rozporządzenie ministra środowiska z dnia 

6 lutego 2015 r. W krajowym planie gospodarki odpadami osady ściekowe potraktowane są marginalnie, 

zupełnie nieadekwatnie do skali problemu, jakim jest prawidłowa gospodarka osadowa i jej oddziaływanie na 

środowisko. Uważam, że osady ściekowe komunalne, a także przemysłowe, to istotna i specyficzna grupa 

odpadów, wymagająca opracowania oddzielnego strategicznego dokumentu. Według mnie istnieje koniecz-

ność wprowadzenia odpowiedniego dokumentu, jeśli chodzi o plany rozwoju gospodarki osadowej w Polsce. 

Zdając sobie sprawę z faktu, iż osady ściekowe mają wiele zalet, jeśli chodzi o rolnicze wykorzystanie, 

warto zaznaczyć, iż są też najczęściej obciążone dużym ładunkiem metali ciężkich, a także, jeśli higienizacja 

osadów jest przeprowadzona nieodpowiednio, zawierają bakterie chorobotwórcze, dlatego m.in. są wykorzy-

stywane rolniczo, lecz nie do uprawy roślin przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 

Brak jednoznacznego stanowiska w sprawie gospodarki osadowej spowodował, iż wiele oczyszczalni, 

chcąc na własną rękę wprowadzać kierunki jej działania, skierowało się ku termicznemu unieszkodliwianiu 

bądź też kompostowaniu tychże odpadów. 

Taką drogę obrał chociażby działający w naszym regionie Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju 

Sp. z o.o., będący operatorem Oczyszczalni Ścieków w Szalejowie Górnym, która to oczyszcza ścieki z gmin 

Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Szczytna. MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w 2014 r. oddało do użyt-

ku instalację do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych. Instalacja ta jest wybudowana w techno-

logii Hantsch i jest pierwszą tego typu instalacją w Polsce kompostującą osady ściekowe. Obecnie w instala-

cji jest wypracowywany produkt (w trakcie certyfikacji) o parametrach znacznie przewyższających normy 

zadane dla nawozów organicznych. Instalacja stała się obiektem poddanym licznym analizom w czasopi-

smach branżowych i doskonałym przykładem pokazującym, iż osad ściekowy da się kompostować nie jedy-

nie do formy stabilizatu, który de facto może znowu trafić na wysypisko, ale do pełnowartościowego produk-

tu. 

Niestety wiele oczyszczalni, działając w oparciu o nieprecyzyjne regulacje w tym zakresie, nadal będzie 

przeznaczać osad ściekowy do rolniczego wykorzystania, co nie rozwiązuje problemu gospodarki osadowej 

w Polsce. Brak jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie powoduje, iż instalacje, takie jak dzia-

łająca na naszym terenie, będą upadały, gdyż osady, zamiast trafiać do profesjonalnie działającej instalacji, 

będą trafiały w dalszym ciągu na pola. Nie jest tajemnicą, że obecnie taniej jest wywieźć osad na pole niż 

oddać do instalacji w celu przetworzenia odpadu. Łatwo się domyślić, iż kompostownie takie jak nasza będą 

nieopłacalne, jeśli nie będziemy konsekwentni w działaniach ustawodawczych. 

W związku z tym wnoszę o pochylenie się nad tym istotnym z mojego punktu widzenia tematem. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


