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Abstract'. The main aim of this paper is to introduce environmental protection aspect in Polish 
legal regulation, concerning sewage sludge management and acceptable value of pollutants in 
sludges. Moreover, criteria for sewage sludge and waste use on land were defined. This paper 
also contains the description o f EU policy concerning environmental protection against land 
pollutants.
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WSTĘP

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku określa, że komunalne osady 
ściekowe po odpowiedniej przeróbce mogą być stosowane w rolnictwie i do rekultywacji 
terenów w tym gruntów na cele rolne oraz do określonych potrzeb wynikających z 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Przyrodnicze, w tym również rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych jest zgodne 
z polityką Unii Europejskiej, która aprobuje ich powrót do środowiska. Przykładem 
jest Francja, Dania, Holandia i Szwecja, gdzie w rolnictwie wykorzystuje się do 30%, 
a w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii około 50% produkowanych osadów 
ściekowych.

Podstawą prawidłowego wykorzystania osadów ściekowych, z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska, j est wiedza na temat ich pochodzenia, 
składu oraz właściwego stosowania.
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Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych określił .warunki, jakie m uszą być spełnione w 
przypadku przyrodniczego wykorzystywania osadów ściekowych w Polsce, a także 
zakres, częstotliwość stosowania oraz metody referencyjne badań komunalnych osadów 
ściekowych i gruntów, na których osady mogą być stosowane.

Celem niniejszej pracy jest omówienie warunków, jakie powinny być spełnione w 
przypadku przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych z uwzględnieniem ochrony 
środowiska wodnego i glebowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi 
w Unii Europejskiej i w Polsce.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

W w ytycznych U nii E uropejskiej dotyczących ochrony środow iska przed 
zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa traktuje się równorzędnie rolnicze 
wykorzystywanie wartości nawozowych zawartych w ściekach i osadach ściekowych 
oraz ochronę środowiska człowieka przed zanieczyszczeniami i zdrowie społeczeństwa.

Dyrektywa Rady W spólnoty Europejskiej 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 
roku w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleby przed  zanieczyszczeniem  w 
wyniku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie warunkuje rolnicze użytkowanie 
osadów ściekowych od zawartości potencjalnie toksycznych mikrozanieczyszczeń, takich 
jak: metale ciężkie (tab. 1), a także zanieczyszczeń biologicznych (chorobotwórczych). 
Natomiast dyrektywa ta nie określa dopuszczalnej zawartości potencjalnie toksycznych 
substancji organicznych w osadach ściekowych użytkowanych w rolnictwie.

Obowiązuje warunek, że osad nie może być wykorzystywany rolniczo, jeżeli 
zawartość w nim jednego z wymienionych w tabeli 1 metali przekroczy wartość 
dopuszczalną.

Dyrektywa Rady W spólnoty Europejskiej 91/676/EW G z dnia 12 grudnia 1991 
roku dotycząca ochrony wód p rzed  zanieczyszczeniem  azotanam i pochodzenia  
rolniczego  zobow iązała państw a członkow skie do podjęcia m onitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych, który umożliwi ustalenie rozmiaru zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzenia rolniczego i zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu wód 
powierzchniowych i podziemnych w wyniku niewłaściwego stosowania nawozów 
naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz mineralnych.

Uznano, że zlewnie wód zagrożonych zanieczyszczeniem spowodowanym związkami 
azotu wym agają podjęcia specjalnych działań zapobiegawczych. Programy działań 
zapobiegaw czych powinny ustalić limity stosow ania nawozów, w tym osadów  
ściekowych.

Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania kodeksów dobrych 
praktyk rolniczych, w których określone zostaną:

• okresy, w których nie należy stosować nawozów,
• warunki stosowania nawozów na terenach zalanych, zamarzniętych, pokrytych 

śniegiem,
• warunki stosowania nawozów na stromych zboczach,
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TABELA 1. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych i glebie 
według zaleceń Dyrektywy 86/278/EWG

TABLE 1. Limit values for concentration of heavy metals in sludge and soil (Council Directive 
86/278/EEC)

Metale ciężkie 
Heavy metals

Dopuszczalne zawar
tości metali cięż
kich w osadach 
przeznaczonych do 
rolniczego 
wykorzystania 
Limit values in sludge 
for use in agriculture 
(mg • kg 1 s.m; d.m)

Dopuszczalne 
zawartości metali 
ciężkich w glebie z 
próbki
reprezentatywnej
o pH 6-7
Limit values in soil
with pH 6-7
(mg • kg 1 s.m; d.m)

Dopuszczalne ilości metali 
ciężkich, które mogą być 
wprowadzane do gleb 
uprawianych w ciągu 10 lat 
Limit values for 
concentration of heavy 
metals at brought into 
cultivated soil for 10 years 
(kg • ha 1 * rok-1; years ')

Cd 20-40 1-3 0,15
Cu 1000-1750 50-140 12
Ni 300-400 30-75 3
Pb 750-1200 50-300 15
Zn 2500-4000 150-300 30
Hg 16-25 1,0-1,5 0,10
Cr - - -

• warunki stosowania nawozów na gruntach położonych w sąsiedztwie cieków 
wodnych.

W programach działań na rzecz ograniczenia dopływu związków azotu do wód 
rozpatruje się następujące czynniki warunkujące przebieg procesu nawożenia:

• warunki glebowe i klimatyczne,
• w y korzystan ie  gruntów  łączn ie  z p łodozm ianem  oraz p rzew idyw ane 

zapotrzebowanie uprawianych roślin na azot.
Według dyrektywy dopuszczalna dawka nawożenia wynosi 170 kg N • ha-1 • rok-1.
Dokument roboczy Unii Europejskiej ENV.E.3/LM dotyczący osadów ściekowych 

(wersja trzecia), z kwietnia 2000 roku prezentuje inicjatywę Unii Europejskiej na temat 
poprawy obecnej sytuacji w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych zgodną z 
Art. 175 Traktatu Wspólnot Europejskich. W dokumencie tym proponuje się poszerzenie 
zakresu istniejących uregulowań prawnych dotyczących przyrodniczego użytkowania 
osadów ściekowych z preferencją zagospodarowania osadów w rolnictwie w celu 
zwiększenia plonów i poprawy jakości gleby oraz na terenach zieleni i na obszarach 
rekultywowanych.

Osady te powinny być użytkowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
unijnego lub krajowego. Przy tym dawka osadu musi być dostosowana do wymagań 
upraw lub/i gleby, przy uwzględnieniu substancji nawozowych obecnych w glebie, 
dodatkowej ilości tych substancji pochodzących z nawozu naturalnego wytworzonego 
p rzez żyw y inw entarz, naw ozów  sztucznych oraz naw ozów  organicznych z 
zachowaniem wymagań innych przepisów prawa unijnego, mających tu zastosowanie, 
a szczególnie Dyrektywy 91/676/ЕЕС azotanowej.
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TABELA 2; Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebie 
TABLE 2.Limit values for concentrations of heavy metals in soil

Pierwiastki
Elements

Wartości dopuszczalne -  Limit values (mg- kg 1 s.m; d.m)

Dyrektywa Directive
86/278/EEC
6<pH<7

5 ф Н < 6 6 < pH <7 pH<7

Cd 1-3 0,5 1 1,5
Cr - 30 60 100
Cu 50-140 20 50 100
Hg 1-1,5 0,1 0,5 1
Ni 30-75 15 50 70
Pb 50-300 70 70 100
Zn 150-300 60 150 200

Wykorzystanie osadów ściekowych powinno się odbywać w sposób minimalizujący 
ryzyko wywołania ujemnych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, jakości wód 
gruntowych i wód powierzchniowych, jakości gleb w skali długoterminowej oraz 
różnorodności biologicznej drobnoustrojów glebowych.

Warunki dopuszczenia osadów 
ściekow ych  do u ży tk o w an ia  są 
następujące:
• stosowanie osadów na glebach, 
w których stężenie jednego lub kilku 
metali ciężkich przewyższa warto
ści dopuszczalne podane w tabeli 2 
powinno być zabronione; ponadto 
państwa członkowskie powinny za
gwarantować, że wartości te nie będą 
przekraczane w wyniku stosowania 
osadów ściekowych,
• jeśli stężenie jednego lub kilku 
metali ciężkich w osadach ścieko
wych przew yższa dopuszczalne 
wartości stężeń podane w tabeli 3 lub 
je ś li stężenie jed n eg o  lub k ilku 
związków organicznych w tych 
osadach jest większe niż dopuszczal
ne wartości stężeń zaproponowane 
w tabeli 4 wówczas użytkowanie 
osadów ściekowych powinno być 
zabronione,

limit values

TABELA 3. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich 
w osadach ściekowych przeznaczonych do stosowania 
na glebach
TABLE 3.Limit values for concentrations of heavy metals 
in sludge for use on land

Pierwiastki
Elements

Wartości dopuszczalne ■- Limit values

(mg • kg 1 s.m; d.m) (mg • kg 'P )

Dyrektywa
Directive 86/278/EEC

Proponowane
Proposed

Cd 20-40 10 250
Cr - 1000 25000
Cu 1000-1750 1000 25000
Hg 16-25 10 250
Ni 300-400 300 7500
Pb 750 -1200 750 18750
Zn 2500-4000 2500 62500

Producent osadów może wybierać procedurę, której 
będzie przestrzegał, w odniesieniu albo do jednostki 
suchej masy albo do zawartości fosforu (P).
The sludge producer may choose to observe either 
the dry matter related or the phosphorus related
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TABELA 4 Dopuszczalne zawartości związków organicznych i dioksyn w osadach ściekowych 
przeznaczonych do stosowania na glebach
TABLE 4. Limit values for concentration of organie compounds and dioxins in sludge for use on land

Związki
organiczne
Organic
compounds

AOX1
LAS2
DEHP3
NPE4
PAH5
WWA
PCB6

PCDD/F7

Dopuszczalne 
wartości 

Limit values 
(mg-kg 1 s.m; d.m)

500
2600
100
50
6

0,8

Dioksyny Dopuszczalne 
Dioxins wartości

Limit values 
(ngTE-kg-1 s.m; d.m)

100

'Suma chlorowanych związków organicznych. Sum of
halogenated organic compounds
2Liniowe sulfoniany alkilobenzenu.- Linear alkylbenzene
sulphonates
3 Di (2-etyloheksylo) ftalan -D i (2-ethylhexyl)phthalat 
4Obejmuje nonylofenol i nonylofenoloetoksylany z 1 lub 2 
grupami etoksy - It comprises the substances nonylphenol and 
nonylphenolethoxylates whth 1 or 2 ethoxy groups 
5 Suma 11 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz
nych: acenaftenu, fenantrenu, fhiorenu,fluorantenu, pirenu, benzo 
(b+j+k)fhiorantenu, benzo(a)pirenu,benzo(ghi)perilenu, indeno 
(l,2,3-c,d)pirenu. — Sum of the followong polycyclic aromatic 
hydrocarbons: acenapthens, phenanthrene, fluorene, fluoranth- 
ene, pyrene, benzo(b+j+k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, 
benzo(ghi)perylene, indeno (1,2, 3-c,d)pyrene 
6Suma 7 kongenerów polichlorowanych bifenyli, składników о 

liczbie: 28,52,101,118,138,153,180.- Sum of the 7 polychlo
rinated byphenils components number 28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180.

7 Polichlorowane dibenzodioksyny /polichlorowane dibenzo- 
fiirany/.- Polychlorinated dibenzodioxins/ dibenzofiirane

• w przypadku mieszania osadów ściekowych z innymi odpadami lub produktami 
odpadowymi, przedstawione powyżej postanowienia powinny dotyczyć zarówno 
osadów ściekowych jak i wyprodukowanej mieszaniny; mieszanie osadów z innymi 
odpadami lub produktami odpadowymi wyłącznie w celu rozcieńczania zanieczysz
czeń powinno być zakazane,

• podane w tabeli 5 maksymalne roczne ilości metali ciężkich, które można dodać do
gleby wraz osadami nie mogą być przekroczone; wyjątkowo można dopuścić przy
padki związane z rekultywacją gruntów, gdzie niezbędne jest zastosowanie jednora
zowej dawki osadów po to, by zwiększyć zawartość substancji organicznej w glebie 
i poprawić jej aktywność biologiczną; w tych przypadkach obowiązują także usta
lone dopuszczalne wartości stężeń substancji potencjalnie toksycznych podane w 
tabelach 2, 3 i 4,

• dopuszczalne wartości substancji podane w tabelach 3 i 5 powinny być sprawdzane
co sześć lat w celu określenia wartości stężeń średnich i długoterminowych określo
nych przez przepis dotyczący zapobiegania zanieczyszczeniu,

• obowiązek przeróbki osadów ściekowych, które m ają być użytkowane rolniczo w 
celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się czynników choro
botwórczych w środowisku,
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TABELA 5. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich, które mogą być wprowadzone do gleby 
w ciągu roku, obliczone na podstawie średniej z dziesięciu lat
TABLE 5. Limit values for amounts of heavy metals which may be added annually to soil, based 
on a ten year average

Właściwy organ administracji może podjąć jedno
razowo decyzję o zwiększeniu ładunku miedzi i 
cynku, dla określonych gruntów, na których wys
tępuje niedobór miedzi lub cynku, na podstawie 
opinii biegłego eksperta stwierdzającej, że istnieje 
po temu agronomiczna potrzeba z uwagi na jakość 
plonów.
The competent authority may decide to allow an 
increase in the loading rate for copper and zinc on 
a case by basis for those plot of land that are 
copper or zinc-deficient and if it has been proven 
by qualified expert advice that there is a specific 
agronomic need for the crops

• osady ściekowe, które nie zostały poddane procesowi przeróbki, nie powinny być 
dopuszczone do stosowania,

• kompetentne władze m ogą cofnąć decyzją obowiązku przeróbki tych osadów 
przemysłowych, które nie zawierająpotencjalnie patogennych drobnoustrojów,

• skuteczność procesu higienizacji osadu powinna być sprawdzana na podstawie re
dukcji 6 Logi() organizmów testowych, takich jak  Salmonella Senftenberg W 775,

• osady po przeróbce nie powinny zawierać bakterii typu Salmonella spp. w 50 g 
materiału mokrego, a przeróbka powinna prowadzić do redukcji co najmniej 6 Log|o 
Escherichia Coli i mniej niż 5x102 ogólnej liczby m ikroorganizm ów /lg (CFU/g -  
Colony Forming Unit),

• osady z bezodpływowych dołów gnilnych, osadników ściekowych i tym podobnych 
urządzeń powinny być wybierane i poddawane przeróbce w oczyszczalni ścieków,

• osady m uszą być wprowadzone do gleby drogą iniekcji lub przyorane natychmiast 
po ich rozprowadzeniu,

• osadów nie można stosować na glebach o pH poniżej 5,0, zawodnionych, podtopio- 
nych, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem, osady powinny być rozprowadzane w 
taki sposób, by nie dopuszczać do spływów powierzchniowych, a także by zm ini
malizować zagęszczanie gleb i tworzenie się aerozoli,

• osady ściekowe mogą być stosowanie pod warunkiem, że istnieje potrzeba wpro
wadzenia do gleby substancji nawozowych uzasadniona względami agronomiczny
mi lub koniecznością zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie, ilość 
składników wprowadzonych do gleby jest dostosowana do potrzeb plonów roślin 
lub gleb według zaleceń dobrej praktyki rolniczej oraz stosowanie osadów nie spo
woduje nadmiernej uciążliwości odorowej w najbliżej położonych gospodarstwach, 
a ich stosowanie powinno być zgodne z zasadami podanymi w tabeli 6.

Pierwiastki
Elements

Wartości dopuszczalne
Limit values
(g • ha 1 • rok year ')

Dyrektywa
Directive
86/278/EEC

Proponowane
Proposed

Cd 150 30
Cr - 3000
Cu 12000 3000
Hg 100 30
Ni 3000 900
Pb 15000 2250
Zn 30000 7500
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TABELA 6. Zasady stosowania osadów ściekowych -  TABLE 6.Conditions for sludge use on land

Rodzaj gruntów i upraw 
The kinds use on land

Przeróbka
zaawansowana
Advanced
treatment

Przeróbka konwencjonalna 
Conventional treatment

Pastwiska Так Tak, osady muszą być wprowadzane głęboko; zakaz
Pastureland Yes wypasu obowiązuje w ciągu sześciu następnych 

tygodni
Yes, deep injection and no grazing in the six following 
weeks

Uprawy roślin pastewnych Так Tak, zakaz zbioru plonów obowiązuje w ciągu sześciu
Forage crops Yes tygodni po rozprowadzeniu

Yes, no harvesting in the six weeks following spreading

Grunty orne Так Tak, osady muszą być wprowadzane głęboko lub
Arable land Yes natychmiast przyorane

Yes, deep injection or immediate ploughing down

Uprawy owoców i warzyw w Так Nie. Zakaz zbioru plonów obowiązuje w ciągu 12
kontakcie z gruntem Yes miesięcy po zastosowaniu
Fruit and vegetable crops in contact 
with the ground

No. N o harvest for 12 months following application

Uprawy owoców i warzyw w Так Nie. Zakaz zbiorów obowiązuje w ciągu 30 mie
kontakcie z gruntem, plony Yes sięcy po zastosowaniu
spożywane na surowo 
Fruit and vegetable crops in con
tact with the ground eaten raw

No. N o harvest for 30 months following spreading

Sady owocowe, winnice, plantacje Так Tak, osady muszą być wprowadzane głęboko, zakaz
drzew i zalesienia Yes publicznego wstępu obowiązuje w ciągu 10 miesięcy
Fruit trees, vineyards, tree po rozprowadzeniu
plantations and reafforestation Yes, deep injection and no access to the public in the 

10 months following spreading.

Parki, tereny zielone, parki Tak, tylko osady Nie
miejskie, wszelkie ogólnodostępne dokładnie No
tereny zabudowane stabilizowane i
Parks, green areas, city gardens, all bez uciążliwości
urban areas where the general odorowej
public has access Yes, only well 

stabilised and 
odourless sludge

Lasy Nie Nie
Forests N o N o

Tereny rekultywowane Так Tak, zakaz publicznego wstępu obowiązuje w ciągu
Recultivated land Yes 10 miesięcy po rozprowadzeniu

Yes, no access to the public in the 10 months
following spreading



158 В. Gworek, М. G iercuszkiew icz-Bajtlik

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH W POLSCE

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628) definiuje 
komunalne osady ściekowe jako osady pochodzące z oczyszczalni ścieków, z komór 

fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych 
a odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Artykuł 43 ustawy o odpadach stanowi, że komunalne osady ściekowe jako odpady 
m ogą być stosowane:
• w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 

do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
• do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodar

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

• do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
• do produkcji roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Osady ściekowe przed użytkowaniem rolniczym powinny być poddane stabilizacji, 
przeróbce biologicznej, chemicznej, termicznej oraz procesom, które obniżają ich 
podatność na zagniwanie i eliminują zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

Komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których m ają być stosowane te osady, 
powinny być poddane badaniom przez ich wytwórcę. Ponadto wytwórca komunalnych 
osadów ściekowych powinien przedstawić właścicielowi gruntów, które będą nawożone 
osadami ściekowymi, wyniki badań tego osadu i określić jego dawkę na obiektach 
przewidzianych do nawożenia.

Ustawa o odpadach w artykule 43 pkt. 6 zakazuje stosowania komunalnych osadów 
ściekowych:
• na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
• na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
• w pasie gruntów o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów jezior 

i cieków,
• na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
• na gruntach o dużej przepuszczalności stanowiących piaski luźne i słabo gliniaste 

oraz piaski gliniaste lekkie jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości 
mniejszej niż 15 m poniżej powierzchni gruntu,

• na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
• na obszarach zasilania wód podziemnych,
• na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu 

mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
• na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew 

owocowych,
• na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których czę
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ści jadalne bezpośrednio stykają się z ziem ią i są spożywane na surowo -  w ciągu 
18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

• na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
• na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Osady ściekowe, nie poddane unieszkodliwieniu lub nie nadające się do zastosowania 
w rolnictwie (poz. 33 na liście В odpadów, załącznika nr 2 do ustawy) ze względu na 
zawartość któregokolwiek ze składników szkodliwych wymienionych w załączniku nr 
3 do ustawy w ilościach przekraczających stężenia dopuszczalne zgodnie z artykułem 
3, ust. 2, pkt. 2 ustawy o odpadach zalicza się do odpadów niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140) podaje następujące 

warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych:
• zawartość w nich metali ciężkich nie może przekraczać ilości ustalonych w tabeli 7,
• komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na 

cele rolnicze nie m ogą wykazywać obecności bakterii z rodzaju Salmonella w 
100 g osadu przeznaczonego do badań,

TABELA 7. Ilość metali ciężkich w stosowanych komunalnych osadach ściekowych 
TABLE 7. Quantities of heavy metals in sludge intended for application

Metale
Metals

Ilość metali ciężkich w mg • kg 1 s.m osadu nie większa niż przy stosowaniu 
komunalnych osadów ściekowych
Quantities of heavy metals in sludge in mg- kg 1 d.m not larger than when applying 
municipal sewage sludge

do rekultywacji gruntów 
for land recultivation

do przystosowania 
gruntów do określonych 
potrzeb1
when adjusting land 
to definite needs'

na cele rolne oraz w rolnictwie 
for agricultural purposes and in 
agriculture

na cele nierolnicze 
for non agricultural 
purposes

Pb 500 1000 1500
Cd 10 25 50
Cr 500 1000 2500
Cu 800 1200 2000
Ni 100 200 500
Hg 5 10 25
Zn 2500 3500 5000

•potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 
terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
'needs resulting from waste management plans, physical planning or conditions to be fulfilled for 
land management and building, for cultivation of crops intended for compost production, for 
cultivation of crops not intended for consumption and as animal fodder production
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• łączna liczba żywych jaj pasożytów 
jelitow ych Ascaris sp., Trichuris sp., 
Toxocara sp. w 1 kg suchej masy prze
znaczonych do badań osadów stosowa
nych w rolnictwie wynosi 0, a do rekul
tywacji terenów jest nie większa niż 300,
• zawartość metali ciężkich w wierzch
niej (0-25 cm) warstwie gruntu, na którym 
komunalne osady ściekowe mają być sto
sowane, nie przekracza ilości ustalonych 
w tabeli 8.

PODSUMOWANIE

W Polsce osady ściekowe wyko
rzystywane są w rolnictwie w niewielkim 
procencie w stosunku do ilości wytwa
rzanych a zgodnie z prog-nozami Unii 
Europejskiej w 2005 roku 45% osadów 
śc iek o w y ch  w y p ro d u k o -w an y ch  w 
krajach członkowskich będzie zagospo

darowanych przyrodniczo [Bernacka, Pawłowska 1996].
Podstawę prawną użytkowania osadów ściekowych dla celów rolniczej rekultywacji 

terenów przekształconych antropogenicznie w Polsce stanowi rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 
Rozporządzenie to nie określa dopuszczalnej zawartości potencjalnie toksycznych 
substancji organicznych w osadach ściekowych przyrodniczo użytkowanych, a dotyczy 
ilości metali ciężkich, które mogą być wprowadzone do gleby z komunalnym osadem 
ściekowym w ciągu roku i nie mogą przekroczyć wielkości określonych w § 3.3. 
Rozporządzenia. Zgodnie z tym Rozporządzeniem przy stosowaniu komunalnych osadów 
ściekowych w rolnictwie dawkę osadu ściekowego ustala się dla każdej partii osadu 
osobno. Wielkość dawki komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, 
sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i zapotrzebowania 
roślin na fosfor i azot. Przy użytkowaniu komunalnych osadów ściekowych stosuje się 
dawki ustalone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia. Badania komunalnych osadów 
ściekowych przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni, 
wyrażonego liczbą równoważnych mieszkańców (LMR), nie rzadziej niż:

• raz na sześć miesięcy -  przy LMR do 10000,
• raz na cztery miesiące -  przy LMR powyżej 10000,
• raz na dwa miesiące -  przy LMR ponad 100000
Badania gruntów, na których użytkowane są komunalne osady ściekowe w rolnictwie, 

wykonuje się raz na rok, a pozostałych gruntów raz na pięć lat.

TABELA 8. Ilość metali ciężkich w wierzchniej 
(0-25 cm) warstwie gruntu przy stosowaniu 

komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie 
oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne 
TABLE 8. Quantities of heavy metals in soil 
(0-25 cm) for use sludge in agriculture and on 

! land recultivation for agriculture

Metale
Metals

Ilość metali ciężkich w mg • kg 1 s.m. 
niewiększa niż przy gruntach: 
Quantities of heavy metals mg • kg 1 
d.m on land non large for soils:

lekkich
light

średnich
mean

ciężkich
heavy

Pb 40 60 80
Cd. 1 2 3
Cr 50 75 100
Cu 25 50 75
Ni 20 35 50
Hg 0,8 1,2 1,5
Zn 80 120 180
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Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej podstawowym działaniem na rzecz 
ochrony zdrowia człowieka i ochrony środowiska są programowe ograniczenia zanie
czyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, a tym samym w osadach, które 
m ogą być użytkowane rolniczo oraz w glebie nawożonej tymi osadami. Prawnie 
określone dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przem ys
łowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w Polsce (Rozporządzenie 
M inistra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku, Dz. U. N r 129, poz. 1108 i 
Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie 
d o p uszczalnych  m as substancji, k tóre m ogą być odprow adzane w ściekach  
przemysłowych) spowodują zmniejszenie zawartości metali i związków organicznych 
w ściekach  dop ływ ających  do oczyszczaln i a tym  sam ym  n iższą  zaw artość 
zanieczyszczeń w osadach ściekowych w tych oczyszczalniach.

Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku warunkuje 
s to sow an ie  osadów  ściekow ych  do reku ltyw acji g runtów  p rzek sz ta łco n y ch  
antropogenicznie następującymi kryteriami: dopuszczalną ilością metali ciężkich w 
osadach, brakiem bakterii z rodzaju Salmonella w osadach, łączną dopuszczalną liczbą 
żywych jaj pasożytów jelitow ych sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w osadach,
dopuszczalną ilością metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu i określoną dawką 
osadów ściekowych.
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