
Zasady stosowania komunalnego osadu ściekowego w rolnictwie

I. Informacje wstępne
Zasady stosowania komunalnego osadu ściekowego w rolnictwie, rekultywacji terenów oraz dostosowania gruntów 

do określonych potrzeb reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r., nr 0, poz. 
21 z późn. zm.)  zwanej  dalej  ustawą oraz  rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 6 lutego 2015r.  w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015r. nr 0, poz. 257) zwanego dalej rozporządzeniem. 

Komunalny osad ściekowy  - zgodnie z art.3 ust.1 pkt 4 ustawy -  jest to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z 
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o 
składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Wytwarzany na terenie oczyszczalni ścieków komunalny osad ściekowy poddawany jest procesom odwodnienia, 
mającym na celu zmniejszenie jego objętości i uwodnienia, oraz mieszany jest z mielonym wapnem palonym (CaO) 
celem jego higienizacji i poprawy właściwości fizyko-chemicznych. Powstały w ten sposób osad jest bezpieczny pod 
względem  sanitarnym.  Nie  stwierdzono  w  nim  bakterii  rodzaju  Salmonella  i  żywych  jaj  pasożytów  jelitowych. 
Zawartości metali ciężkich są wielokrotnie niższe od dopuszczalnych. 

II. Ogólne warunki stosowania komunalnego osadu ściekowego
Ogólne warunki stosowania komunalnego osadu ściekowego reguluje art. 96 ustawy.

Komunalny osad ściekowy może być stosowany  :  
1) w  rolnictwie,  rozumianym  jako  uprawa  wszystkich  płodów  rolnych  wprowadzanych  do  obrotu  handlowego, 

włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy  dostosowaniu  gruntów  do  określonych  potrzeb  wynikających  z  planów  gospodarki  odpadami,  planów 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

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. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.  
145, 951 i 1513),

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  słabogliniaste  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. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;,
9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody nie wymienionymi 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.
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III. Badania gruntu i komunalnego osadu ściekowego
Przed  stosowaniem komunalne  osady ściekowe  oraz  grunty,  na  których  mają  one  być  stosowane,  są  poddane 

badaniom przez uprawnione laboratorium, na koszt wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. Wyniki tych badań są 
załączone do tego dokumentu.

IV. Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych i warunki ich stosowania
Dopuszczalne dawki  komunalnych osadów ściekowych,  które mogą być  stosowane w ciągu roku na jednostkę 

powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach 
ściekowych, i  zgodnie z rozporządzeniem nie mogą przekraczać:

 W rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne — 3 Mg s.m./ha/rok (ton suchej masy/ha/rok);
 Do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających 

z  planów gospodarki  odpadami,  planów zagospodarowania  przestrzennego lub decyzji  o  warunkach zabudowy
i  zagospodarowania  terenu,  do  uprawy  roślin  przeznaczonych  do  produkcji  kompostu,  do  uprawy  roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz — 15 Mg s.m./ha/rok.

 Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz  
do  rekultywacji  gruntów  na  cele  rolne  dopuszczalna  dawka  komunalnych  osadów  ściekowych  może  być 
skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 Mg s.m./ha/2 lata i 9 Mg s.m./ha/3 lata.

 Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji 
terenów na  cele  nierolne  oraz  przy dostosowywaniu  gruntów do określonych  potrzeb  wynikających  z  planów 
gospodarki  odpadami,  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  decyzji  o  warunkach  zabudowy
i  zagospodarowania  terenu,  do  uprawy  roślin  przeznaczonych  do  produkcji  kompostu,  do  uprawy  roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może 
być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.

Dawkę komunalnego osadu ściekowego dla określonej powierzchni gruntu ustala się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, oddzielnie dla każdej z badanej objętości komunalnego osadu ściekowego, na podstawie wyników badań. 
Dawka  komunalnego  osadu  ściekowego  powinna  być  brana  pod  uwagę  w  bilansowaniu  potrzeb  nawozowych 
uprawianych roślin.

Warunkiem stosowania  komunalnych  osadów ściekowych  w postaci  mazistej  i  ziemistej  jest  ich  równomierne 
rozprowadzenie  na powierzchni  gruntu  i  wprowadzenie  do gruntu.  Komunalne osady ściekowe  wprowadza się  do 
gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową,  na której  mają być one stosowane,  nie później  niż  
następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne osady 
ściekowe, jest obowiązana przechowywać wyniki badań i informacje o dawkach tego osadu, które można stosować na 
poszczególnych gruntach, przez okres 5 lat.

Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie 
przez wytwórcę tych osadów.

V. Ustalenia końcowe
1. Niniejsze  zasady stosowania  komunalnego osadu ściekowego nie  naruszają  przepisów innych aktów prawnych 

stosowanych w ochronie środowiska i rolnictwie.
2. Odbiorca osadu zobowiązany jest do wykorzystania osadu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji

i nie odstępowania osadu osobom trzecim.
3. Odbiorca  osadu  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  tak  w stosunku do  dostawcy jak  i  osób  trzecich  za  szkody

i roszczenia wynikłe z nieprzestrzegania wymagań wynikających z niniejszych zasad.
4. Integralną część tych zasad stanowią kopie wyników badań próbek:

 osadu nr …..........................................................

 gleby nr ..…........................................................

...................................................                                                        ...................................................
     (data, podpis, pieczęć imienna wytwórcy)                                                                                                      (data, czytelny podpis odbiorcy) 


