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Wykaz użytych skrótów
ASA – Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (ang. Atomic Absorption Spectrometry)
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
BZT5 – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
CFA – ciągła analiza przepływowa (ang. continuous flow analysis)
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Dz. U. – Dziennik Ustaw
EC – przewodność elektryczna
EDC – związki endokrynnie czynne (ang. endocrine disruptor chemicals/compounds)
EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety
Authority)
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza (ang. EEC, European Economic Community)
FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food
and Agriculture Organization of the United Nations)
FIA – strzykowa analiza przepływowa (ang. flow injection analysis)
GC – chromatografia gazowa (ang. gas chromatography)
GUS – Główny Urząd Statystyczny
ICP-MS – spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ang. inductively coupled
plasma – mass spectrometry)
IMiGW PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
jtk – jednostka tworząca kolonię (ang. cfu – colony-forming unit)
k.p.a. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
NTU – efelometryczna jednostka mętności (ang. Nephelometric Turbidity Unit)
PCB – polichlorowane bifenyle
PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. polymerase chain reaction)
qPCR – ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. quantitative PCR)
QS – Jakość i bezpieczeństwo (system jakości żywności) (ang. Quality and Security
(Quality Scheme for food))
RASFF – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach
(ang. Rapid Alert System of Food and Feed)
RLM – równoważna liczba mieszkańców
SAR – współczynnik adsorpcji sodu (ang. sodium adsorption ratio)
SMSR – System Monitoringu Suszy Rolniczej
TDS – substancje stałe rozpuszczone (ang. total dissolved solids)
TSS – całkowita zawartość substancji zawieszonej (ang. total suspended solids)
UE – Unia Europejska
US EPA – Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych
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WCB – Wspólnotowe Centrum Badawcze (ang. JRC, Joint Research Centre)
WE – Wspólnota Europejska
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization)
WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
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1

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi II etap oceny projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego
wykorzystania wody wraz z załącznikami (COM(2018) 337 final), opublikowanego przez
Komisję Europejską w dniu 28 maja 2018 roku.
Głównym celem rozporządzenia jest rozwiązanie problemu deficytu wody w krajach Unii
Europejskiej i aby to osiągnąć zaproponowano wykorzystanie odzyskanej wody do
nawadniania w rolnictwie. Ponowne wykorzystywanie wody jest działaniem związanym
z prowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z dostosowaniem się do zmian
klimatycznych. W związku z powyższym w etapie I opracowania oszacowano
zapotrzebowanie na wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych w Polsce.
Rozporządzenie narzuca minimalne wymogi jakie powinna spełniać odzyskana woda tak, aby
nie zagrażała życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt, a także nie wpływała niekorzystnie na
środowisko. Potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem wody odzyskanej ze ścieków
powinny być identyfikowane poprzez zarządzanie ryzykiem, które w myśl projektowanego
rozporządzenia oznacza systematyczne zarządzanie, konsekwentnie zapewniające
bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody w konkretnym kontekście (przede wszystkim
– w kontekście ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska).
Zgodnie z preambułą do projektowanego rozporządzenia, jedynie nieliczne Państwa
członkowskie wykorzystują wodę odzyskaną ze ścieków do nawodnień, czego przyczyną jest
wysoki poziom inwestycji konieczny do unowocześnienia oczyszczalni ścieków komunalnych
i brak zachęt finansowych dla ponownego wykorzystywania wody w rolnictwie. Przeszkodom
tym można jednak zaradzić za pomocą propagowania innowacyjnych programów i zachęt
gospodarczych tak, by odpowiednio uwzględniać koszty oraz korzyści społeczno-gospodarcze
i środowiskowe ponownego wykorzystywania wody.
Projektowane rozporządzenie ma na celu ułatwienie wykorzystywania wody odzyskanej ze
ścieków we wszystkich sytuacjach, w których jest to odpowiednie i korzystne pod względem
kosztów, a tym samym – tworzenie ram działania dla państw członkowskich, które chcą lub
muszą wprowadzić praktykę ponownego wykorzystywania wody. W związku z powyższym na
II etapie opracowania przeanalizowano potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z użyciem
odzyskanej wody do nawodnień oraz możliwość wdrożenia w Polsce zapisów projektowanego
rozporządzenia, zarówno pod kątem prawnym, jak i w zakresie dostosowania istniejącej
technologii i infrastruktury. Na potrzeby opracowania przeprowadzono ankietyzację podmiotów
prowadzących instalacje do oczyszczania ścieków komunalnych, w ramach której pozyskano
dane dotyczące 225 oczyszczalni ścieków komunalnych.
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2

Podsumowanie prac etapu I

Efektem zachodzących obecnie na świecie zmian klimatycznych są m.in. coraz częstsze
susze. Rolnictwo jest sektorem gospodarki w ogromnym stopniu uzależnionym od czynników
meteorologicznych, stąd wystąpienie suszy powoduje straty w plonach, co wpływa z kolei na
wzrost cen żywności. Niepokojący jest fakt, iż w ostatnich latach odnotowuje się nasilenie
występowania suszy rolniczej.
Zapotrzebowanie na odzyskaną wodę do nawodnień jest kształtowane przez wiele czynników.
Są to głównie uwarunkowania przyrodnicze, gospodarczo-ekonomiczne oraz technologiczne.
W etapie I przeprowadzono analizy w celu określenia obszarów, na których istnieje
potencjalnie zapotrzebowanie na tę wodę, ze względu na uwarunkowania przyrodnicze
i częściowo technologiczne. Przeprowadzono badania w zakresie zasobów wodnych oraz ich
dostępności i stopnia wykorzystania, a także określono warunki meteorologiczne w Polsce
w ostatnich latach. Przeanalizowano tereny, na których nie ma infrastruktury przeznaczonej
do nawodnień (lub nie jest ona wykorzystywana) oraz tereny, które są obecnie nawadniane.

2.1

Omówienie przepisów projektowanego rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie wprowadza wymogi dotyczące zasad ponownego
wykorzystania wody w celu nawodnień w rolnictwie. Dotyczy ono wyłącznie wody odzyskanej
ze ścieków komunalnych zebranych i oczyszczonych zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG1.
Celem rozporządzenia jest ułatwienie wykorzystywania odzyskanej wody w krajach Unii
Europejskiej we wszystkich sytuacjach, w których jest to odpowiednie i korzystne oraz
tworzenie ram działania dla wszystkich państw członkowskich, które wprowadzają takie
rozwiązanie.
Poniżej zestawiono istotne zmiany wprowadzane przez omawiane przepisy projektowanego
rozporządzenia:
• Wejście w życie rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących
ponownego wykorzystania wody może spowodować konieczność zmian m.in. w ustawie
Prawo wodne, czy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, jednak zakres tego wpływu będzie zależał od przyjętego
w Polsce modelu postępowania z wodą uzyskaną ze ścieków komunalnych.
• Państwo członkowskie może odstąpić od wykorzystywania takiej wody, biorąc pod
uwagę uwarunkowania geograficzne, klimatyczne, społeczne i ekonomiczne. Decyzję
o odstąpieniu od stosowania tego rozporządzenia należy przekazać Komisji Europejskiej
oraz dokonywać cyklicznie przeglądu, czy odstępstwo jest wciąż zasadne. Projektowane
rozporządzenie nie precyzuje jednak, jak często taki przegląd powinien zostać
przeprowadzony.
• W przypadku prowadzenia projektów badawczych dotyczących zakładów odzyskiwania
wody, dopuszczalne jest odstępstwo od wszystkich określonych w rozporządzeniu
wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Warunkiem jest jednak
spełnienie odpowiednich kryteriów dotyczących lokalizacji projektu badawczego,
odpowiedniego monitoringu oraz zapewnienie, że żadne plony będące rezultatem tych
projektów nie zostaną wprowadzone do obrotu. Ważność wszelkich decyzji dotyczących

1

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
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projektów badawczych, została w projektowanym rozporządzeniu ograniczona do
maksymalnie 5 lat.
•

Każdy podmiot oczyszczający ścieki i w ten sposób otrzymujący wodę do celów
nawodnień w rolnictwie oraz podmiot dostarczający taką wodę musi posiadać stosowne
zezwolenie lub upoważnienie wydane przez właściwy organ Państwa członkowskiego.

•

Właściwe organy Państwa członkowskiego powinny sprawdzać zgodność parametrów
odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu, w punkcie
kontroli zgodności z przepisami, definiowanym w projektowanym rozporządzeniu jako
oddział zakładu odzyskiwania wody (chyba, że właściwy organ postanowi, że kontrola ta
odbywa się na dalszym etapie), gdzie odzyskana woda jest dostarczana przez operatora
zakładu oczyszczania do następnego podmiotu w łańcuchu dostaw.

• Polski ustawodawca może zadecydować, że przechowywanie, dystrybucja
i wykorzystanie odzyskanej wody wymagają szczególnego zezwolenia lub upoważnienia
do stosowania dodatkowych wymogów i barier określonych w planie zarządzania
ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody. Podejmując taką decyzję
należy określić, czy takie zezwolenia lub upoważnienia będą określone w nowej ustawie,
czy też będą określone w już istniejących.
• Weryfikacja zgodności odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu lub
upoważnieniu musi odbywać się poprzez kontrole na miejscu, monitorowanie zakładu
lub wszelkimi innymi odpowiednimi środkami.
• Państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić by poprawne i aktualne informacje
dotyczące ponownego wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa
w Internecie lub w inny sposób.
Załącznik nr 1 określa zastosowania i minimalne wymogi dla wody odzyskanej ze ścieków.
Załącznik nr 2 reguluje kluczowe elementy zarządzania ryzykiem – czyli m.in. to co powinien
zawierać plan zarządzania ryzykiem.
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Tab. 2.1 Omówienie przepisów projektowanego rozporządzenia
Zapisy rozporządzenia
Artykuł 1
Przedmiot i cel
1.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące
jakości wody i jej monitorowania oraz obowiązek stosowania szczególnego
zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego ponownego wykorzystania
oczyszczonych ścieków komunalnych w ramach zintegrowanego zarządzania
zasobami wodnymi.
2.
Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, by
odzyskana woda była bezpieczna do nawadniania w rolnictwie, a tym samym
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz
środowiska, propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i wspieranie
dostosowania do zmian klimatu, zajęcie się problemem niedoboru wody
i wynikającą z niego presją na zasoby wody w sposób skoordynowany w całej
Unii, co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Artykuł 2
Zakres stosowania
1.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich przypadkach, gdy
oczyszczone ścieki komunalne są ponownie wykorzystywane, zgodnie
z art. 12 ust. 1 dyrektywy 91/271/WE2, do nawadniania w rolnictwie, jak
stwierdzono w załączniku I sekcja 1.
2.
Państwo członkowskie może postanowić, że ponowne wykorzystanie
oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie nie jest
odpowiednie w części lub na całym jego terytorium, biorąc pod uwagę swoje
uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, w tym ilościowy stan wód
podziemnych, o których mowa w dyrektywie 2000/60/WE 3, wody
powierzchniowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze skutki ponownego
wykorzystania oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące problemu
niedoboru wody i susz.

2
3

Omówienie przepisów
Cel rozporządzenia – przepis określa ogólne ramy stosowania rozporządzenia
– ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących jakości wody i jej
monitorowania. Nakłada również obowiązek stosowania szczególnego
zarządzania ryzkiem tak, aby bezpiecznie wykorzystać oczyszczone ścieki
komunalne jako wodę do nawadniania w rolnictwie.

Zakres zastosowania – zgodnie z projektem oczyszczone ścieki komunalne
mają być wykorzystane do nawadniania w rolnictwie.
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 dyrektywy 91/271/WE2 oczyszczone ścieki
wykorzystuje się powtórnie, w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Drogi
usuwania muszą do minimum ograniczać skutki niekorzystne dla środowiska.
Wynika z tego jednoznacznie, że celem państw członkowskich ma być
maksymalne powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków.
Od powyższej zasady (wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych
do nawadniania w rolnictwie) państwo członkowskie może odstąpić na części
lub na całym terytorium tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę uwarunkowania
geograficzne i klimatyczne, w tym ilościowy stan wód podziemnych, o których
mowa w dyrektywie 2000/60/WE, wody powierzchniowe, skutki ponownego
wykorzystania (społeczne, środowiskowe i gospodarcze) oraz inne

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
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Zapisy rozporządzenia
Decyzja ta opiera się na co najmniej jednym z kryteriów, o których mowa
w akapicie pierwszym, i jest przekazywana Komisji.
Państwa członkowskie dokonują przeglądu tej decyzji, w razie konieczności,
w szczególności uwzględniając potrzebę dostosowania do zmiany klimatu.
2a. W drodze odstępstwa, projekty badawcze dotyczące zakładów
odzyskiwania wody nie muszą być zgodne z przepisami niniejszego
rozporządzenia, jeżeli właściwy organ ustali, że spełniono następujące
kryteria:
a) projekt badawczy nie będzie prowadzony w jednolitej części wód
wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi lub stosownych strefach ochronnych wskazanych zgodnie
z dyrektywą 2000/60;
b) projekt badawczy będzie właściwie monitorowany.
Ważność wszelkich decyzji podejmowanych na mocy niniejszego ustępu jest
ograniczona do maksymalnie 5 lat. Żadne plony będące rezultatem projektu
badawczego objętego zwolnieniem zgodnie z niniejszym ustępem nie będą
wprowadzane do obrotu.
3.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla
rozporządzenia 852/20044 i nie wyklucza ono uzyskiwania przez
przedsiębiorstwa sektora spożywczego jakości wody wymaganej do
zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 852/2004 dzięki
zastosowaniu na kolejnym etapie kilku wariantów oczyszczania wody,
niezależnie lub w połączeniu z innymi wariantami nieobejmującymi
oczyszczania lub korzystania z innych alternatywnych zasobów wody do
nawadniania w rolnictwie.

Omówienie przepisów
odpowiednie rozwiązania dotyczące problemu niedoboru wody i susz.
Decyzję o odstąpieniu od stosowania rozporządzenia państwo członkowskie
musi przekazać Komisji, a następnie dokonywać przeglądu, czy odstępstwo
w dalszym ciągu jest zasadne. Nie ma podanych żadnych ograniczeń
czasowych, jednakże „przegląd” oznacza cykliczne sprawdzanie, a więc
w tym przypadku ocenę, czy w dalszym ciągu ze względu na któreś z kryteriów
(uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, w tym ilościowy stan wód
podziemnych, o których mowa w dyrektywie 2000/60/WE, wody
powierzchniowe, skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze ponownego
wykorzystania oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące problemu
niedoboru wody i susz), zasadnym jest niestosowanie rozporządzenia.
W takim przypadku to państwo członkowskie określa termin, w jakim
cyklicznie będą dokonywane przeglądy, czy np. będzie to 1 rok, 2 lata, czy
np. co 6 miesięcy.
Należy zwrócić uwagę na projekty badawcze dotyczące zakładów
odzyskiwania wody, gdyż maksymalnie na okres 5 lat nie muszą one spełniać
zapisów omawianego rozporządzenia, przy czym:
a) nie mogą być prowadzone w jednolitej części wód wykorzystywanych
do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub
stosownych strefach ochronnych wskazanych zgodnie z dyrektywą
2000/60;
b) muszą być właściwie monitorowane.
Projekty badawcze mają stanowić doświadczenia prowadzone w zakładach
odzyskiwania wody oraz dotyczyć pośrednio lub bezpośrednio oczyszczonej
wody uzyskiwanej ze ścieków komunalnych. Dzięki tej regulacji możliwe
będzie np. usprawnienie procesu odzyskiwania wody ze ścieków
komunalnych.
Z uwagi na fakt, że omawiane rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie
odzyskiwanie wody ze ścieków komunalnych, tylko i wyłącznie do celów
nawadniania w rolnictwie, dano możliwość dalszego oczyszczania wody przez
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Zapisy rozporządzenia

Omówienie przepisów
przedsiębiorstwa sektora spożywczego, zgodnie z rozporządzeniem
852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Podkreślono
jednocześnie, że zapisy projektowanego rozporządzenia nie naruszają
przepisów rozporządzenia 852/2004. Dzięki tym zapisom przedsiębiorstwa
sektora spożywczego będą mogły w dalszym ciągu oczyszczać wodę
uzyskaną od zakładu odzyskiwania wody do celów nawodnień tak, aby spełnić
wymagane normy.

Artykuł 3
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
(1)
„właściwy organ/właściwe organy” oznacza organ lub organy
wyznaczone przez Państwo członkowskie do wypełnienia zobowiązań
wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyznawania
zezwoleń lub upoważnień do otrzymywania i dostarczania odzyskanej wody
i sprawdzania zgodności z przepisami oraz w odniesieniu do przyznawania
odstępstw dla projektów badawczych;
(2)
[...]
(3)
„użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która
wykorzystuje odzyskaną wodę;
(4)
„ścieki komunalne” oznaczają ścieki komunalne w rozumieniu art. 2
ust. 1 dyrektywy 91/271/EWG;
(5)
„odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały
oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG
i które zostały poddane dalszemu oczyszczaniu w zakładzie odzyskiwania
wody zgodnie z załącznikiem I sekcja 2 do niniejszego rozporządzenia;
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W rozdziale VII załącznika nr 2 do rozporządzenia 852/2004 wskazano
bowiem, iż należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, która
powinna być używana w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne w celu
zapewnienia, że środki spożywcze nie są zanieczyszczone. Woda z odzysku
używana do przetwarzania lub jako składnik nie może powodować ryzyka
zanieczyszczenia. Musi być o tym samym standardzie co woda pitna, chyba
że zostanie wykazane właściwemu organowi, że jakość wody nie może mieć
negatywnego wpływu na wartość zdrowotną produktów żywnościowych ze
środków spożywczych w końcowej postaci.
Definicje – artykuł zawiera definicje legalne pojęć użytych w projektowanych
rozporządzeniu:
- „właściwy organ/właściwe organy” – Państwo członkowskie ma możliwość
wyznaczenia właściwego organu lub organów do wypełnienia zobowiązań
wynikających z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyznawania
zezwoleń lub upoważnień do otrzymywania i dostarczania odzyskanej wody
i sprawdzania zgodności z przepisami oraz w odniesieniu do przyznawania
odstępstw dla projektów badawczych;
- „użytkownik końcowy” – jest to osoba fizyczna lub prawna, która
wykorzystuje oczyszczone ścieki komunalne zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem do celów nawadniania w rolnictwie;
- „ścieki komunalne” – zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 91/271.EWG –
oznaczają ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami
przemysłowymi i/lub wodami opadowymi;
- „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały oczyszczone
zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG, następnie ścieki
komunalne mają być poddane dalszemu oczyszczaniu w zakładzie
odzyskiwania wody zgodnie z załącznikiem I sekcja 2 do omawianego
rozporządzenia;

Zapisy rozporządzenia
(6)
„zakład odzyskiwania wody” oznacza oczyszczalnię ścieków
komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem
ścieków komunalnych, spełniające wymogi określone w dyrektywie
91/271/EWG, w celu otrzymania wody zdatnej do użytku w sposób określony
w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia;
(7)
„operator zakładu oczyszczania” oznacza osobę fizyczną lub prawną,
która eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania;
(8)
„zagrożenie” oznacza czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub
radiologiczny, który może stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, upraw lub
roślin, innej fauny i flory lądowej, fauny i flory wodnej, gleby lub środowiska
ogółem
(9)
„ryzyko”
oznacza
prawdopodobieństwo
wystąpienia
zidentyfikowanych zagrożeń powodujących szkodę w określonych ramach
czasowych, w tym dotkliwość ich skutków;
(10)
„zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczne zarządzanie, które
konsekwentnie zapewnia bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody
w konkretnym kontekście;
(11)
„środek zapobiegawczy” oznacza każde działanie lub czynność, które
mogą być wykorzystane do zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia i środowiska
lub wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia i środowiska, lub ograniczenia go
do akceptowalnego poziomu.
(12)
„punkt kontroli zgodności z przepisami” oznacza oddział zakładu
odzyskiwania wody chyba że właściwy organ postanowi, że kontrola ta
odbywa się na dalszym etapie - gdzie odzyskana woda jest dostarczana przez
operatora zakładu oczyszczania do następnego podmiotu w łańcuchu dostaw;
(13)
„bariera” oznacza każdy sposób, w tym oddziaływanie fizyczne lub
procesy lub warunki użytkowania, które zmniejszają ryzyko zakażenia u ludzi
lub zapobiegają mu poprzez niedopuszczenie do kontaktu odzyskanej wody
ze spożytym produktem i bezpośrednio narażonymi ludźmi lub inny sposób,
który zmniejsza ilość mikroorganizmów w odzyskanej wodzie lub zapobiega
ich przetrwaniu na powierzchni spożytego produktu;
(14)
zezwolenie lub upoważnienie” oznacza wydawaną przez właściwy
organ pisemną zgodę na wytwarzanie lub dostarczanie odzyskanej wody do
celów nawadniania w rolnictwie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
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Omówienie przepisów
- „zakład odzyskiwania wody” – jest to oczyszczalnia ścieków komunalnych
lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków
komunalnych, spełniający wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG –
wszystko to w celu otrzymania wody zdatnej do użytku w sposób określony
w sekcji 1 załącznika I do omawianego rozporządzenia;
- „operator zakładu oczyszczania” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która
eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania – należy pamiętać, że osobą
prawną są nie tylko spółki określone w kodeksie spółek handlowych, ale
również gminy, powiaty i województwa, a także np. stowarzyszenia wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego;
- „zagrożenie” – należy przez to rozumieć czynnik biologiczny, chemiczny,
fizyczny lub radiologiczny, który może stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt,
upraw lub roślin, innej fauny i flory lądowej, fauny i flory wodnej, gleby lub
środowiska ogółem;
- „ryzyko” – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia powodujących szkodę
(w polskim systemie prawnym – w znaczeniu cywilistycznym)
zidentyfikowanych zagrożeń w określonych ramach czasowych, w tym
dotkliwość ich skutków;
- „zarządzanie ryzykiem” – po zdefiniowaniu konkretnego kontekstu należy
wprowadzić systematyczne zarządzanie, które konsekwentnie zapewni
bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody;
- „środek zapobiegawczy” – jest to pojęcie niedookreślone, a więc każde
działanie (zaniechanie) lub czynność może być uznane za środek
zapobiegawczy, o ile będzie służyć zapobieżeniu zagrożeniu dla zdrowia
i środowiska lub wyeliminowaniu zagrożenia dla zdrowia i środowiska, lub
ograniczeniu go do akceptowalnego poziomu;
- „punkt kontroli zgodności z przepisami” – co do zasady jest to oddział
zakładu odzyskiwania wody; jeżeli właściwy organ postanowi, że kontrola
zgodności z przepisami odbywa się na dalszym etapie - gdzie odzyskana
woda jest dostarczana przez operatora zakładu oczyszczania do następnego
podmiotu w łańcuchu dostaw – wtedy ten organ określa, gdzie ma być punkt
kontroli zgodności z przepisami;
- „bariera” – jest to pojęcie niedookreślone i oznacza każdy sposób
(m.in. oddziaływanie fizyczne lub procesy lub warunki użytkowania), który
zmniejsza ryzyko zakażenia u ludzi lub zapobiega mu poprzez
niedopuszczenie do kontaktu odzyskanej wody ze spożytym produktem

Zapisy rozporządzenia
(15)
„podmiot lub organ odpowiedzialny” oznacza podmiot lub organ, inny
niż właściwy organ, który realizuje obowiązki wynikające z niniejszego
rozporządzenia;
(16)
„system ponownego wykorzystania wody” oznacza całość
infrastruktury i innych technicznych elementów koniecznych do otrzymywania,
dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody. Obejmuje on wszystkie
elementy od wlotu oczyszczalni ścieków aż do punktu/punktów, gdzie
odzyskana woda jest użytkowana do nawadniania w rolnictwie.

Artykuł 4
Obowiązki [...] dotyczące [...] jakości odzyskanej wody
1.
Operatorzy zakładu odzyskiwania wody zapewniają, aby odzyskana
woda przeznaczona do [...] nawadniania w rolnictwie w sposób określony
w załączniku I sekcja 1 spełniała [...] w punkcie kontroli zgodności
z przepisami [...] następujące wymogi:
a)
minimalne wymogi dotyczące jakości wody określone w załączniku I
sekcja 2;
b)
wszelkie dodatkowe warunki określone przez właściwy organ
w odpowiednim zezwoleniu lub upoważnieniu zgodnie z art. [...]6 ust. 3 lit. [...]
c) i [...] d), jeśli chodzi o jakość wody.
Operator zakładu odzyskiwania wody nie jest odpowiedzialny za jakość
odzyskanej wody po przekroczeniu punktu kontroli zgodności z przepisami.
2.
W celu zapewnienia zgodności z wymogami i warunkami, o których
mowa w ust. 1, operator zakładu odzyskiwania wody monitoruje jakość wody
zgodnie z:
a)
wymogami określonymi w załączniku I sekcja 2;
b)
wszelkimi dodatkowymi warunkami określonymi przez właściwy organ
w odpowiednim zezwoleniu lub upoważnieniu zgodnie z art. [...] 6 ust. 3 lit. [...]
c) i [...] d) w odniesieniu do monitorowania.
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Omówienie przepisów
i bezpośrednio narażonymi ludźmi lub inny sposób, który zmniejsza ilość
mikroorganizmów w odzyskanej wodzie lub zapobiega ich przetrwaniu na
powierzchni spożytego produktu;
- „zezwolenie lub upoważnienie” – w polskim systemie prawnym będzie
oznaczać decyzję wydawaną przez właściwy organ wyrażającą zgodę na
wytwarzanie lub dostarczanie odzyskanej wody do celów nawadniania
w rolnictwie, zgodnie z omawianym rozporządzeniem;
- „podmiot lub organ odpowiedzialny” – oznacza podmiot lub organ, inny niż
właściwy organ, który realizuje obowiązki wynikające z analizowanego
rozporządzenia;
- „system ponownego wykorzystania wody” – jest to całość procesu
technologicznego od wlotu do oczyszczalni ścieków aż do punktu/punktów,
gdzie odzyskana woda jest użytkowana do nawadniania w rolnictwie; jest to
całość infrastruktury i innych technicznych elementów koniecznych do
otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody.
Obowiązki dotyczące jakości odzyskanej wody – operator zakładu
odzyskiwania wody musi zapewnić, aby woda ta:
• spełniała wymogi jakości wody określone w załączniku I sekcja 2 klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne zastosowania
i metody nawadniania dla każdej klasy przedstawiono w tabeli 1
załącznika nr 1 do rozporządzenia. Minimalne wymogi w odniesieniu
do jakości wody przedstawiono w tabeli 2 pkt a) załącznika nr 1 do
rozporządzenia. Minimalne częstotliwości i docelowe parametry
skuteczności monitorowania odzyskanej wody przedstawiono w tabeli
3 pkt b) (monitorowanie rutynowe) i w tabeli 4 (monitorowanie
walidujące) załącznika nr 1 do rozporządzenia. Kategorie upraw są
nawadniane odzyskaną wodą o odpowiedniej minimalnej jakości
określonej w tabeli 1, chyba że stosowane są właściwe dodatkowe
bariery, o których mowa w art. 4 ust. 3, prowadzące do spełnienia
wymogów jakościowych określonych w tabeli 2. Bariera w
projektowanym rozporządzeniu została zdefiniowana jako każdy
sposób, w tym oddziaływanie fizyczne lub procesy lub warunki
użytkowania, które zmniejszają ryzyko zakażenia u ludzi lub
zapobiegają mu poprzez niedopuszczenie do kontaktu odzyskanej
wody ze spożytym produktem i bezpośrednio narażonymi ludźmi lub
inny sposób, który zmniejsza ilość mikroorganizmów w odzyskanej

Zapisy rozporządzenia
3.
[...]
3. Wymogom dotyczącym jakości określonym w załączniku I sekcja 2 mogą
towarzyszyć dodatkowe bariery w systemie ponownego wykorzystania wody,
aby zagwarantować, że woda spełnia wymogi dotyczące jakości w punkcie
końcowego użytkowania zgodnie z rozporządzeniem 852/2004.
•

Omówienie przepisów
wodzie lub zapobiega ich przetrwaniu na powierzchni spożytego
produktu.
Takie dodatkowe bariery mogą opierać się na orientacyjnym wykazie
środków zapobiegawczych wymienionych w pkt 6 załącznika II do
rozporządzenia lub na jakichkolwiek innych równoważnych normach
krajowych lub międzynarodowych, np. w normie ISO 16075-2;
spełniała wymogi opisane w wydanym zezwoleniu lub upoważnieniu
na odzyskiwanie wody – wymogi te określa samodzielnie organ
wydający zezwolenie lub upoważnienie. Wymogi te muszą być
spełnione w punkcie kontroli zgodności z przepisami tak, aby woda
mogła być wykorzystana w sposób określony w załączniku I sekcja 1.

Z uwagi na powyższe należy zwrócić szczególną uwagę na punkt kontroli
zgodności z przepisami i to jaki podmiot ma dokonywać kontroli w tym punkcie
– o tym decyduje państwo członkowskie.
Monitorowanie jakości wody dokonuje operator zakładu odzyskiwania wody
zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I sekcja 2 oraz warunkami
określonymi w wydanym zezwoleniu lub upoważnieniu.
Dodatkowe bariery w systemie ponownego wykorzystania wody mają służyć
spełnieniu norm określonych w rozporządzeniu 852/2004 w sprawie higieny
środków spożywczych.
Zarządzanie ryzykiem w myśl projektowanego oznacza systematyczne
zarządzanie, które konsekwentnie zapewnia bezpieczeństwo ponownego
wykorzystania wody w konkretnym kontekście.

Artykuł 5
Zarządzanie ryzykiem
1.
[..]
2.
[...] Do celów otrzymywania, dostarczania i wykorzystywania
odzyskanej wody właściwy organ zapewnia, by sporządzono plan zarządzania
ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody, w oparciu o kluczowe
elementy zarządzania ryzykiem [...] określone w załączniku II. Plan
zarządzania ryzykiem może obejmować jeden system ponownego
wykorzystania wody lub większą ich liczbę.
Plan zarządzania ryzykiem określa obowiązki z zakresu zarządzania
ryzykiem, identyfikuje potencjalne ryzyka i zagrożenia i dostosowane do nich
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Ustawodawca musi określić organ właściwy do sporządzenia planu
zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody w oparciu
o kluczowe elementy zarządzania ryzykiem określone w załączniku II.
Elementy składowe planu zarządzania ryzykiem to:
• określenie obowiązków,
• identyfikacja potencjalnych ryzyk i zagrożeń,
• dostosowane do nich odpowiednich środków zapobiegawczych lub
naprawczych,

Zapisy rozporządzenia
odpowiednie środki zapobiegawcze lub naprawcze i zawiera propozycje
wszelkich wymogów dodatkowych w stosunku do wymogów określonych
w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego ryzyka
przed przekroczeniem punktu kontroli zgodności z przepisami.
3.
W planie można określić wszelkie wymogi dodatkowe w stosunku do
wymogów określonych w załączniku I po przekroczeniu punktu kontroli
zgodności z przepisami i podmiot odpowiedzialny za ich spełnienie.
W planie można również określić dodatkowe bariery, o których mowa w art. 4
ust. 3, w tym warunki dotyczące przechowywania, dystrybucji i wykorzystania.
4.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z at. 14, aktów
delegowanych zmieniających niniejsze rozporządzenie w celu dostosowania
do postępu technicznego i naukowego kluczowych elementów […]
zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II.
[…]
5.
Komisja, konsultując się z Państwami członkowskimi, ustanawia nie
później niż dwa lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie wytyczne,
aby wspierać opracowanie planów zarządzania ryzykiem dotyczącym
ponownego wykorzystania wody.
Artykuł 6
[...] Obowiązki dotyczące zezwoleń lub upoważnień dotyczących odzyskanej
wody
1.
[...] Wszystkie przypadki otrzymywania i dostawy odzyskanej wody
przeznaczonej do [...] nawadniania w rolnictwie w sposób określony w sekcji
1 załącznika I podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia lub
upoważnienia.
2.
[...] Podmiot lub organ odpowiedzialny w zakresie odzyskanej wody
[...] składa wniosek o udzielenie zezwolenia lub upoważnienia, o którym mowa
w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia lub upoważnienia do właściwego
organu Państwa członkowskiego, w którym zakład odzyskiwania wody
prowadzi lub planuje prowadzić działalność.
3.
Zezwolenie lub upoważnienie opiera się na planie zarządzania
ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody i obejmuje między
innymi:
a)
[...]
b)
[...]
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propozycje wszelkich wymogów dodatkowych w stosunku do
wymogów określonych w załączniku I, niezbędnych do dalszego
złagodzenia wszelkiego ryzyka przed przekroczeniem punktu kontroli
zgodności z przepisami.

Wskazano możliwość określenia dodatkowych wymogów po przekroczeniu
punktu kontroli zgodności i innego podmiotu odpowiedzialnego za spełnienie
tych wymogów po przekroczeniu punktu kontroli zgodności.
Należy zwrócić uwagę na uprawnienie komisji do stosowania aktów
delegowanych celem dostosowania do postępu technicznego i naukowego
kluczowych elementów zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II.
Komisja może w ciągu 2 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia
ustanowić wytyczne, aby wspierać opracowanie planów zarządzania ryzykiem
dotyczącym ponownego wykorzystania wody.
Obowiązki dotyczące uzyskania zezwoleń lub upoważnień – przepis
jednoznacznie wskazuje, że otrzymywanie i dostawa wody uzyskanej
z oczyszczania ścieków komunalnych w celu wykorzystania wody do
nawodnień w rolnictwie może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie
i w granicach zezwolenia lub upoważnienia wydanego przez właściwy organ
Państwa członkowskiego. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia lub
upoważnienia może złożyć tylko i wyłącznie podmiot lub organ
odpowiedzialny w zakresie odzyskanej wody.
Właściwość miejscową organu wskazanego przez państwo członkowskie
określa się według miejsca położenia zakładu odzyskiwania wody lub
planowanego położenia zakładu oczyszczania wody.
Zezwolenie lub upoważnienie musi opierać się na planie zarządzania
ryzykiem i obejmuje m.in.:
a) klasę lub klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne
zastosowanie lub zastosowania w rolnictwie, w odniesieniu do których
zgodnie z załącznikiem I przyznano zezwolenie lub upoważnienie,

Zapisy rozporządzenia
c)
[...]
a)
klasę lub klasy jakości odzyskanej wody oraz dopuszczalne
zastosowanie lub zastosowania w rolnictwie, w odniesieniu do których
zgodnie z załącznikiem I przyznano zezwolenie lub upoważnienie, miejsce jej
wykorzystania, zakład lub zakłady odzyskiwania wody i szacunkowa ilość
wody odzyskiwanej w ciągu roku;
b)
warunki w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących jakości
wody i monitorowania określonych w sekcji 2 załącznika I;
c)
warunki w odniesieniu do dodatkowych wymogów zaproponowanych
w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody;
d)
wszelkie inne warunki niezbędne do złagodzenia wszelkiego
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska;
e)
okres ważności.

Artykuł 7[...]
[...]
1.
[...] [...] [...]
2.
[...]
3.
[...]
4.
Zezwolenie lub upoważnienie jest poddawane regularnemu
przeglądowi i [...], w razie konieczności, zmieniane, w szczególności
w przypadku znacznej zmiany mocy produkcyjnych lub procesu
technologicznego zakładu odzyskiwania wody.
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miejsce jej wykorzystania, zakład lub zakłady odzyskiwania wody
i szacunkową ilość wody odzyskiwanej w ciągu roku – zwrócić tutaj
należy uwagę na szacunkową ilość wody odzyskiwanej –
w połączeniu z przepisami dotyczącymi monitorowania odzyskiwania
wody ustawodawca powinien określić, czy i w jakim zakresie
odstępstwo od szacunkowej ilości wody odzyskiwanej w ciągu roku
będzie skutkować koniecznością zmiany decyzji (zezwolenia lub
upoważnienia);
b) warunki w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących jakości
wody i monitorowania określonych w sekcji 2 załącznika I;
c) warunki w odniesieniu do dodatkowych wymogów zaproponowanych
w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego
wykorzystania wody;
d) wszelkie inne warunki niezbędne do złagodzenia wszelkiego
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla
środowiska;
e) okres ważności – ustawodawca musi zdecydować, na jaki okres ma
być wydana decyzja (zezwolenie lub upoważnienie). Równie ważne
jest podjęcie przez ustawodawcę decyzji, czy po okresie ważności
decyzji właściwy podmiot ma wystąpić o nową decyzję, czy też ma
wystąpić o zmianę decyzji w zakresie jej ważności. W każdym
przypadku zasadnym jest – w związku z preambułą – aby organ
wydający decyzję (zezwolenie lub upoważnienie) ocenił po okresie
ważności, czy rozwiązania techniczne i plany zarządzania ryzykiem
zmieniły się, a więc czy warto nałożyć inne obowiązki na
wnioskodawcę.
Udzielanie zezwoleń – przepis określa obowiązek wskazania przez Państwo
członkowskie organu, który będzie dokonywał regularnego przeglądu
wydanego zezwolenia lub upoważnienia, a w razie konieczności istniejące
zezwolenie lub upoważnienie będzie zmienione, w szczególności
w przypadku znacznej zmiany mocy produkcyjnych lub procesu
technologicznego zakładu odzyskiwania wody.

Zapisy rozporządzenia
5.
Państwa członkowskie mogą zadecydować, że przechowywanie,
dystrybucja i wykorzystanie odzyskanej wody wymagają szczególnego
zezwolenia lub upoważnienia do stosowania dodatkowych wymogów i barier
określonych w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego
wykorzystywania wody, o którym mowa w art. 5 ust. 3.
Artykuł 8
Kontrola zgodności
1.
Właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody
z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu, w punkcie kontroli
zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana jest
za pomocą następujących środków:
a)
kontrole na miejscu;
b)
wykorzystanie danych z monitorowania uzyskanych w szczególności
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i, w razie konieczności, dyrektywą [...]
91/271/EWG […];
c)
lub wszelkimi innymi odpowiednimi środkami.
2.
W przypadku braku zgodności z warunkami określonymi
w zezwoleniu lub upoważnieniu, właściwy organ wymaga od [...]
odpowiedzialnego podmiotu lub organu bezzwłocznego podjęcia wszelkich
środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami.
3.
Jeżeli niezgodność z warunkami powoduje znaczne ryzyko dla
środowiska lub zdrowia ludzkiego, [...] odpowiedzialny podmiot lub organ [...]
zawiesza [...] wykorzystanie odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ
stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona.
4.
Jeżeli wystąpi incydent mający wpływ na zgodność z warunkami
zezwolenia lub upoważnienia [...], odpowiedzialny podmiot lub organ [...]
powiadamia właściwy organ i [...] inne podmioty, na które ten incydent może
mieć wpływ, oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do
dokonania oceny skutków takiego incydentu.

Artykuł 9
Współpraca pomiędzy Państwami członkowskimi
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Kontrola zgodności – należy zwrócić uwagę, że weryfikacja zgodności
odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu
musi odbywać się poprzez kontrole na miejscu, monitorowanie zakładu lub
wszelkimi innymi odpowiednimi środkami. Właściwe organy określone przez
ustawodawcę będą musiały sprawdzać zgodność odzyskanej wody poprzez
wymienione powyżej 3 rodzaje środków. Ostatni z nich jest katalogiem
otwartym, ale kontrole na miejscu i dane z monitorowania (zgodne
z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych) muszą być
zawsze prowadzone przez właściwy organ (nie można od nich odstąpić).
W przypadku braku zgodności z warunkami określonymi w zezwoleniu lub
upoważnieniu właściwy organ:
• w pierwszej kolejności wymaga od odpowiedzialnego podmiotu lub
organu bezzwłocznego podjęcia wszelkich środków niezbędnych do
przywrócenia zgodności z warunkami,
• w dalszej kolejności ocenia, czy niezgodność z warunkami powoduje
znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, i w takim
przypadku odpowiedzialny podmiot
lub
organ zawiesza
wykorzystanie odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ
stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona.
Oddzielnym zagadnieniem jest zaistnienie incydentu mającego wpływ na
zgodność z warunkami zezwolenia lub upoważnienia. W takim przypadku
odpowiedzialny podmiot lub organ powiadamia właściwy organ i inne
podmioty, na które ten incydent może mieć wpływ, oraz przekazuje
właściwemu organowi informacje niezbędne do dokonania oceny skutków
takiego incydentu.
Współpraca pomiędzy Państwami członkowskimi – przepis określa zasady
transgranicznego wykorzystania wody.

Zapisy rozporządzenia
1.
Gdy ponowne wykorzystanie wody ma charakter transgraniczny,
Państwa członkowskie wyznaczają punkt kontaktowy lub korzystają
z istniejących
struktur
ustanowionych
na
mocy
porozumień
międzynarodowych do celów współpracy z punktami kontaktowymi
i właściwymi organami innych Państw członkowskich. Rola punktów
kontaktowych lub istniejących struktur polega na zapewnieniu pomocy na
wniosek i koordynowanie komunikacji pomiędzy właściwymi organami.
Właściwe organy przed przyznaniem zezwolenia lub upoważnienia
wymieniają informacje na temat warunków określonych w art. 6 ust. 3
z punktem kontaktowym Państwa członkowskiego, w którym zamierza się
wykorzystywać odzyskaną wodę. Punkty kontaktowe w szczególności
otrzymują i przekazują wnioski o udzielenie pomocy.
2.
Państwa członkowskie odpowiadają na wnioski o udzielenie pomocy
bez zbędnej zwłoki.
Artykuł 10
Informowanie społeczeństwa
1.
Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE, gdy odzyskana
woda jest wykorzystywana do nawadniania w rolnictwie, jak określono w sekcji
1 załącznika I niniejszego rozporządzenia, Państwa członkowskie
zapewniają, by poprawne i aktualne informacje dotyczące ponownego
wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa w internecie lub
w inny sposób. Są to informacje na temat:
a)
ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem;
b)
[...]
c)
zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem, w tym warunków określonych przez właściwe
organy zgodnie z art. […] 6 ust 3;
[...] c) wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1;
[...] d) punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane [...] co dwa
lata.
3.
[...]
Państwa członkowskie zapewniają, by decyzja podjęta zgodnie z art. 2 ust. 2
była publicznie dostępna w internecie lub w inny sposób.
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W przypadku transgranicznego wykorzystania wody, Państwa członkowskie
wyznaczają punkt kontaktowy lub korzystają z istniejących struktur
ustanowionych na mocy porozumień międzynarodowych do celów współpracy
z punktami kontaktowymi i właściwymi organami innych Państw
członkowskich.
Rola punktów kontaktowych lub istniejących struktur polega na zapewnieniu
pomocy na wniosek i koordynowaniu komunikacji pomiędzy właściwymi
organami. W przypadku transgranicznego wykorzystania wody w trakcie
postępowania administracyjnego o udzielenie zezwolenia lub upoważnienia,
właściwe organy wymieniają ze sobą informacje. Punkty kontaktowe
w szczególności otrzymują i przekazują wnioski o udzielenie pomocy. Ma to
szczególne znaczenie przy planie oceny ryzyka.
Informowanie społeczeństwa – przepis nakłada m.in. obowiązek prowadzenia
publicznie dostępnego rejestru wydanych zezwoleń lub upoważnień, przy
czym ustawodawca może wyznaczyć odpowiedni organ lub organy do
upubliczniania tych danych.
Przepisy te są uzupełnieniem dyrektywy 2003/4/WE (w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady
90/313/EWG) oraz dyrektywy 2007/2/WE (ustanawiająca infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE). Podobnie jak
w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
tak w przypadku zezwoleń lub upoważnień na odzyskiwanie ze ścieków
komunalnych wody do nawodnień w rolnictwie, właściwe organy powinny
udostępniać informacje społeczeństwu (np. poprzez rejestr wydanych decyzji
dostępny na stronie BIP właściwego organu).
Poprawne i aktualne informacje dotyczące ponownego wykorzystania wody
mają być dostępne dla ogółu społeczeństwa w Internecie lub w inny sposób.
Są to informacje na temat:
a) ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z omawianym
rozporządzeniem;

Zapisy rozporządzenia
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b) zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie
z analizowanym rozporządzeniem (tj. zezwoleń na wytwarzanie lub
dostarczanie odzyskanej wody do celów nawadniania w rolnictwie),
w tym warunków określonych przez właściwe organy zgodnie z art. 6
ust. 3;
c) wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8
ust. 1; (poprzez kontrole na miejscu, wykorzystanie danych
z monitorowania lub prowadzonych wszelkimi innymi odpowiednimi
środkami)
d) punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1, których
rola polega na zapewnieniu pomocy na wniosek i koordynowanie
komunikacji pomiędzy właściwymi organami Państw członkowskich
w przypadku transgranicznego wykorzystania wody.
Powyższe dane powinny być aktualizowane co na dwa lata – zaznaczyć w tym
miejscu należy, że można częściej lub nawet na bieżąco aktualizować takie
dane, biorąc pod uwagę elektronizację baz danych zawierających wydane
decyzje administracyjne.
Informacje o monitorowaniu procesu wdrażania – w odróżnieniu od przepisu
art. 10 obowiązki wynikające z przepisu art. 11 nałożone są bezpośrednio na
Państwa członkowskie.

Artykuł 11
Informacje o monitorowaniu procesu wdrażania
1.
Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE [...], Państwa
członkowskie, w których odzyskana woda jest wykorzystywana do
nawadniania w rolnictwie, jak określono w załączniku I sekcja 1 do niniejszego
rozporządzenia, wspomagane przez Europejską Agencję Środowiska:
a)
tworzą i publikują do dnia... [[...] osiem lat od daty wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia] r., a następnie co 6 lat aktualizują, zbiór danych
zawierający informacje na temat wyników kontroli zgodności przeprowadzonej
zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które mają być podane do
publicznej wiadomości w internecie zgodnie z art. 10
b)
tworzą, publikują i aktualizują corocznie po tej dacie zbiór danych
zawierający informacje na temat przypadków nieprzestrzegania warunków
określonych w zezwoleniu lub upoważnieniu, zebrane zgodnie z art. 8 ust. 1,
oraz informacje dotyczące środków wprowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3.
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Państwa członkowskie we współpracy z Europejską Agencją Środowiska:
• tworzą i publikują do ośmiu lat od daty wejścia w życie omawianego
rozporządzenia, a następnie co 6 lat aktualizują, zbiór danych
zawierający informacje na temat wyników kontroli zgodności
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które
mają być podane do publicznej wiadomości w Internecie zgodnie
z art. 10,
• tworzą, publikują i aktualizują corocznie po tej dacie zbiór danych
zawierający informacje na temat przypadków nieprzestrzegania
warunków określonych w zezwoleniu lub upoważnieniu, zebrane
zgodnie z art. 8 ust. 1, oraz informacje dotyczące środków
wprowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3.

Zapisy rozporządzenia
2.
Państwa członkowskie zapewniają, by Komisja, Europejska Agencja
Środowiska i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób miały
dostęp do zestawów danych, o których mowa w ust. 1.
3.
Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, Europejska Agencja
Ochrony Środowiska, konsultując się z Państwami członkowskimi, sporządza,
publikuje i aktualizuje, regularnie lub na wniosek Komisji, ogólnounijny
przegląd zawierający w stosownych przypadkach wskaźniki dotyczące
wyników, rezultatów i wpływu niniejszego rozporządzenia, mapy oraz
sprawozdania Państw członkowskich.
4.
Komisja może - w drodze aktów wykonawczych - ustanowić
szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji informacji, które należy
dostarczyć zgodnie z ust. 1, a także szczegółowe przepisy dotyczące formatu
i prezentacji ogólnounijnego przeglądu, o którym mowa w ust. 3. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 15

Artykuł 12 […]
Artykuł 13
Ocena i przegląd
Komisja do dnia... [[...] 8 lat od daty wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia] r. przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia. Ocena
powinna opierać się co najmniej na następujących elementach:
a) doświadczenie zdobyte podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia;
b) zbiory danych utworzone przez Państwa członkowskie zgodnie z art. 11
ust. 1 oraz ogólnounijny przegląd sporządzony przez Europejską Agencję
Środowiska zgodnie z art. 11 ust. 3;
c) istotne dane naukowe, analityczne i epidemiologiczne;
d) wiedza techniczna i naukowa;
e) zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, gdy są dostępne, lub inne
wytyczne międzynarodowe lub normy ISO
2. W kontekście oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja zwraca szczególną
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Państwo członkowskie musi zapewnić by Komisja, Europejska Agencja
Środowiska i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób miały
dostęp do zestawów danych, o których mowa powyżej.
Europejska Agencja Ochrony Środowiska będzie miała nałożony obowiązek,
po konsultacji z Państwami członkowskimi, sporządzenia, publikacji
i aktualizacji, regularnie lub na wniosek Komisji, ogólnounijnego przeglądu
zawierającego w stosownych przypadkach wskaźniki dotyczące wyników,
rezultatów i wpływu analizowanego rozporządzenia, mapy oraz sprawozdania
Państw członkowskich.
Niniejszy przepis daje Komisji możliwość ustanowienia w drodze aktów
wykonawczych szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji
informacji, które Państwa członkowskie mają dostarczyć zgodnie z art. 11
ust. 1, a także szczegółowe przepisy dotyczące formatu i prezentacji
ogólnounijnego przeglądu, o którym mowa w art. 11 ust. 3. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 15 – procedura komitetowa.
art. 12 – dostęp do wymiaru sprawiedliwości – artykuł skreślony;
Ocena i przegląd – przepis ten nakłada na Komisję obowiązek
przeprowadzenia w ciągu 8 lat od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia jego oceny. Wyniki tej oceny mają służyć zmianom
legislacyjnym – podobnie w sytuacji, gdy wymaga tego postęp naukowotechniczny. W takim przypadku Komisja może przeanalizować potrzebę
przeglądu wymogów minimalnych określonych w załączniku I sekcja 2 i,
w stosownych przypadkach, zgodnie z Traktatem złożyć wnioski
ustawodawcze dotyczące zmian.

Zapisy rozporządzenia
uwagę na następujące aspekty:
a) wymogi minimalne określone w załączniku I;
b) kluczowe [...] elementy w zakresie zarządzania ryzykiem określone
w załączniku II;
c) dodatkowe wymagania określone przez właściwe organy zgodnie z art. [...]
6 ust. 3 lit. b) i c);
d) wpływ ponownego wykorzystania wody na środowisko oraz zdrowie ludzi
i zwierząt.
3. W oparciu o wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, lub gdy wymaga tego
postęp naukowo-techniczny, Komisja może przeanalizować potrzebę
przeglądu wymogów minimalnych określonych w załączniku I sekcja 2
i, w stosownych przypadkach, zgodnie z Traktatem złożyć wnioski
ustawodawcze dotyczące zmian.
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Artykuł 14
Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień – Komisja uzyskuje uprawnienia do
przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4 na 5 letnie
okresy liczone od dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia. Komisja
sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż
dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie
uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba
że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie
później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

1.
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów
delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w [...]
art. 5 ust. [...] 4, powierza się Komisji na okres [...] pięciu lat od dnia wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie
dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed
końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje
automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament
Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy
miesiące przed końcem każdego okresu.
3.
Przekazanie uprawnień, o których mowa w [...] art. 5 ust. [...] 4, może
zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po
jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym
w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek
już obowiązujących aktów delegowanych.
4.
Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się
z ekspertami wyznaczonymi przez każde Państwo członkowskie zgodnie
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Parlament Europejski lub Rada mają kompetencję do odwołania w dowolnym
momencie przekazania uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 4. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.
Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja ma obowiązek
przeprowadzenia konsultacji z ekspertami wyznaczonymi przez każde
Państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego
stanowienia prawa.

Zapisy rozporządzenia
z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa
5.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go
równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.
Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 5 [...] ust. 4 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
Artykuł 15
Procedura komitetowa
1.
Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy dyrektywy
2000/60/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE)
nr 182/2011.
2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje
projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł 16
Sankcje
Państwa
członkowskie
ustanawiają
przepisy
dotyczące
sankcji
w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują
wszelkie konieczne środki, aby zapewnić ich zastosowanie. Sankcje te muszą
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie
najpóźniej do dnia... [[...] pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia] powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz
powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach mających wpływ na te
przepisy.
Artykuł 17
Wejście w życie i stosowanie
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Komisja ma obowiązek niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego
przekazać go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Warunkiem wejścia w życie aktu delegowanego, przyjętego zgodnie z art. 5
ust. 4, jest niewyrażenie sprzeciwu przez Parlament Europejski, ani Radę
w terminie dwóch miesięcy od notyfikowania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
Procedura komitetowa – komitet ma być ustanowiony na mocy dyrektywy
2000/60/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej. Komitet ten będzie komitetem w rozumieniu rozporządzenia
(UE) nr 182/2011, ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu
kontroli przez Państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych
przez Komisję. Procedura sprawdzająca określona w ww. rozporządzeniu
(UE) nr 182/2011 ma zastosowanie do omawianego rozporządzenia, przy
czym w przypadku, gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje
projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Sankcje – rozporządzenia nakłada obowiązek na Państwa członkowskie
ustanowienia
sankcji
w
przypadku
naruszenia
analizowanego
rozporządzenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające.
Przepis ten nakłada na Państwo członkowskie obowiązek powiadomienia
Komisji najpóźniej do 5 lat od dnia wejścia w życie omawianego
rozporządzenia o przepisach uchwalonych w danym Państwie członkowskim
i nakładających sankcje za naruszenie analizowanego rozporządzenia.
Wejście w życie i stosowanie – w artykule wyznaczono termin wejścia w życie
projektowanego rozporządzenia oraz termin i zakres jego stosowania.

Zapisy rozporządzenia
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [[...] pięć lat od dnia wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia].
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wszystkich Państwach członkowskich.
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2.2

Najważniejsze wnioski

W etapie I opracowania wykazano, że Polska jest krajem o stosunkowo niskich zasobach wód
i w związku z tym jest krajem, któremu zagraża deficyt wody. Przyjmuje się, że przeciętne
zasoby wód w Polsce wynoszą około 60 mld m3/rok5, przy czym udokumentowanych zasobów
dyspozycyjnych zwykłych wód podziemnych jest 29 mln m3/dobę6. Polska na tle innych krajów
Unii Europejskich znajduje się poniżej średniej (średnia europejska dla zasobów wodnych to
około 70,5 mld m3/rok7). Natomiast dostępna woda w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce to
zaledwie 1600 m3, gdzie średnia europejska jest znacznie wyższa i wynosi 4500 m3, 8.
W Polsce największa ilość wody pobieranej wykorzystywana jest w przemyśle (70%),
natomiast zużycie wody na cele rolnicze i leśne stanowi zaledwie 10% całkowitego poboru
wód. Dalsze analizy wykazały, że powierzchnia gruntów nawadnianych w Polsce to 69 143 ha
(średnia dla wielolecia 2012-2017), a to stanowi 0,24% w całości użytków rolnych i gruntów
leśnych. Pobiera się na ten cel 83,5 hm3 wody (średnia dla wielolecia 2012-2017), co stanowi
0,82% z ogółu pobranej wody na cele gospodarki narodowej i ludności. Polska jest jednym
z krajów europejskich, gdzie wykorzystuje się najmniej wody w celach rolniczych9.
W celu określenia obszarów, na których poniesiono straty w wyniku suszy w Polsce powołano
System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), natomiast aby ograniczyć oddziaływanie
nasilających się zmian klimatycznych przystąpiono do opracowania Planu przeciwdziałania
skutkom suszy, w którym scharakteryzowano obszary zagrożone wystąpieniem zjawiska
suszy oraz zaproponowano katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
W wyniku przeprowadzonych analiz wytypowano 703 gminy (które są zagrożone deficytem
wód) oraz 10 województw (w których stosuje się nawodnienia, jednak intensywność
nawadniania nie jest odpowiednio dostosowana do zmiennych warunków klimatycznych), na
których potencjalnie istnieje zapotrzebowanie na odzyskaną wodę do nawodnień.
Zaznaczono, że jest to zależne od istniejącej infrastruktury, która może nie być odpowiednio
wydajna w okolicznościach niedoboru wody lub braku możliwości zwiększenia poboru wody
z uwagi na wydane pozwolenia wodnoprawne.
Określono, że w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z niedoborem wody istnieje
potencjał wykorzystania do nawodnień wody odzyskanej ze ścieków, który prawdopodobnie
będzie wzrastać w kolejnych latach z uwagi na zmieniający się klimat.
Na podstawie szacunkowych obliczeń wykazano, że przy obecnym stanie prawnym, okresowe
zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków komunalnych nie wpłynęłoby na wysokość
opłaty stałej ponoszonej przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Natomiast koszty
ponoszone przez podmioty prowadzące gospodarstwa rolne są obecnie znacznie niższe od
kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, chociażby ze względu na fakt, iż aktualnie
obowiązująca ustawa Prawo wodne nie nakłada obowiązku wnoszenia opłat za pobór wód
powierzchniowych.
Obecny stan prawny w Polsce reguluje warunki jakie należy spełnić przy wprowadzeniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz kiedy możliwe jest rolnicze wykorzystanie ścieków. Istnieje

Ochrona środowiska 2018, GUS
https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8886-zadania-psh-zasoby-wod-podziemnych.html (dostęp
16.09.2019 r.)
7 Na podstawie danych AQUASTAT
8 Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018, Warszawa, 2018
9 Na podstawie danych GUS
5
6
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również zapis, gdzie mowa jest o powtórnym wykorzystywaniu oczyszczonych ścieków tam
gdzie to celowe, jednak w Polsce nie istnieją żadne regulacje prawne dotyczące warunków
wykorzystywania i jakości wody odzyskanej ze ścieków bezpośrednio do nawodnień
w rolnictwie. Z tego względu wymogi dotyczące rolniczego wykorzystania ścieków porównano
z proponowanymi w projekcie rozporządzenia wymaganiami.
Wstępnie wywnioskowano, iż wymagana jakość wody odzyskanej ze ścieków przy
zastosowaniu istniejących rozwiązań byłaby możliwa do osiągnięcia w zakresie BZT5 oraz
zawartości zawiesiny ogólnej określonych dla klas jakości B-D (czyli z wyłączeniem upraw
okopowych spożywanych na surowo i roślin spożywczych, których część jadalna ma
bezpośredni kontakt z odzyskaną wodą).
Najbliższe spełnienia wymaganych standardów dla odzyskanej wody mogą być oczyszczalnie
dużych aglomeracji, tj. oczyszczalnie zlokalizowane poza obszarami użytkowanymi rolniczo.
W związku z tym pojawiają się wątpliwości w kwestii dostarczenia tej wody do ostatecznego
odbiorcy. Brak odpowiedniej infrastruktury spowodowałby konieczność dowożenia wody za
pomocą cystern, co z kolei wiązałoby się z dodatkowym nakładem finansowym oraz
zwiększeniem emisji zanieczyszczeń. Dalsze analizy w tym zakresie oraz odnoszące się do
regulacji prawnych zostały wykonane w kolejnym etapie opracowania.
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3

Potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z użyciem odzyskanej wody
w rolnictwie
3.1

Parametry oczyszczonych ścieków

Skład ścieków jest zróżnicowany w zależności od ich pochodzenia (bytowe, komunalne,
przemysłowe), od wielkości aglomeracji oraz jest zmienny w czasie. Ścieki są
zanieczyszczone głównie związkami węgla, wodoru, tlenu, azotu i fosforu, ale także
różnorodnymi mikroskładnikami organicznymi i nieorganicznymi10.
Podstawowymi badanymi parametrami charakteryzującymi ścieki są: BZT5, ChZT, zawiesina
ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. W Polsce najwyższe wartości wskaźników jakich nie
mogą przekraczać ścieki oczyszczone wprowadzane do wód lub do ziemi są regulowane przez
rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
Tab. 3.1 Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny
procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do
wód lub do ziemi11
Nazwa
wskaźnika

Jednostka

<2000

Dla RLM oczyszczalni ścieków:
2000-9999 10000-14999 15000-99999
25
25
15
albo
albo
albo

100000<
15
albo

mg O2/l

40

min. %
redukcji

-

70-90

70-90

90

90

mg O2/l

150

125
albo

125
albo

125
albo

125
albo

min. %
redukcji

-

75

75

75

75

mg/l

50

35
albo

35
albo

35
albo

35
albo

min.%
redukcji

-

90

90

90

90

azot ogólny

mg N/l

30

15

15
albo

15
albo

10
albo

azot
azotynowy
i azot
azotanowy

min. %
redukcji

-

-

70-80

70-80

70-80

mg P/l

5

2

2
albo

2
albo

1
albo

min. %
redukcji

-

-

80

80

80

BZT5

ChZT

zawiesina
ogólna

fosfor
ogólny

Płuciennik-Koropczuk E., Jakubaszek A., Podatność ścieków na rozkład biochemiczny w procesach
mechaniczno-biologicznego oczyszczania, Zeszyty naukowe 148(28), 2012, str. 73-83
11 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód
lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
10
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W oczyszczalniach ścieków stosowane są standardowe procedury kontrolujące jakość
ścieków odprowadzanych do odbiornika, jednak obejmują one oznaczanie związków
organicznych, które pozwalają wyznaczyć sumaryczną zawartość wszystkich związków
organicznych lub pewnej ich grupy – bez wykazywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia
i życia ludzi i zwierząt oraz środowiska12.
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) jest oznaczane z dodatkiem inhibitora
nitryfikacji11 i określa ilość tlenu potrzebną w ciągu 5 dni do utlenienia związków organicznych
zawartych w wodzie i ściekach na drodze przemian biochemicznych w warunkach tlenowych13.
Natomiast chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), oznaczane metodą
dwuchromianową11, jest to w przybliżeniu ilość tlenu potrzebnego do całkowitego utlenienia
związków węgla13. Te dwa podstawowe parametry są wskaźnikami, które umożliwiają szybką
kontrolę funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz określenie ładunku związków
organicznych odprowadzanych do odbiornika14.
Azot ogólny (czyli suma amonowego, organicznego, azotanowego i azotynowego) oraz fosfor
ogólny (ortofosforany, polifosforan i fosfor organiczny) są związkami biogennymi. Nadmierne
wprowadzenie tych związków do środowiska może powodować jego eutrofizację. Oba
parametry usuwane są w procesie biologicznego oczyszczania ścieków, związki azotu
w procesie nitryfikacji i denitryfikacji, a fosfor ogólny poprzez biologiczne wchłanianie lub
chemiczno-fizyczne wytrącanie fosforanów13,14.
Oczyszczone ścieki badane są tylko pod kątem wyżej wymienionych wskaźników, natomiast
zagrożenie mogą stanowić również inne zanieczyszczenia ścieków, takie jak mikroorganizmy,
substancje chemiczne, toksyczne, promieniotwórcze oraz pozostałości leków
i ksenoestrogeny.
Ścieki zanieczyszczone są głównie mikroorganizmami, które występują naturalnie
w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, tworzące florę fizjologiczną organizmu. Są to
przede wszystkim: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens.
W ściekach mogą również być obecne organizmy chorobotwórcze, w tym bakterie takie jak
Salmonella, prątki gruźlicy, Clostridium botulinum, Yersinia enterocolitica, Brucella sp.,
Campylobacter jejuni, Bacillus anthracis, Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes lub grzyby:
drożdżaki z rodzaju Candida, Cryptococcus, pleśnie Aspergillus flavus14. Ponadto mogą to być
również jaja pasożytów (m.in. nicienie jelitowe), pierwotniaki, wirusy i inne.
Oczyszczone ścieki nie są poddawane tak szczegółowym badaniom jak woda uzdatniana
przeznaczona do spożycia dla ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. (regulacje odnoszące się do tej kwestii zostały szczegółowo opisane
w etapie I opracowania). W Polsce wskaźniki mikrobiologiczne nie są badane w ściekach
oczyszczonych. W trakcie procesu oczyszczania duża część mikroorganizmów
(wskaźnikowych oraz chorobotwórczych) jest eliminowana, jednak przeważnie nie zbiera się

Kotowska U., Jasińska M., Analiza jakościowa śladowych zanieczyszczeń organicznych w ściekach
komunalnych z miast północno-wschodniej Polski, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14(3), 2011, str. 223-232
13 Winkler M., Optymalne proporcje składników biogennych w oczyszczaniu ścieków, Sprawozdanie z eksploatacji.
14 Jóźwiakowski K., Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych.
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 1, Kraków 2012, str. 233
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danych odnośnie stopnia zanieczyszczenia bakteryjnego ścieków oczyszczonych oraz bardzo
niewiele jest danych o tym zanieczyszczeniu w ściekach surowych15.
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne obecne w oczyszczonych ściekach nadal mogą stwarzać
znaczące zagrożenie dla jakości wód w odbiornikach tych ścieków, a ponadto stanowią one
bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne, mogą wywoływać reakcje alergiczne, działać
toksycznie na człowieka, zwierzęta lub środowisko. Stosowane obecnie procesy oczyszczania
ścieków zapewniają nawet ponad 99% redukcji mikroorganizmów16. Jednak nie zapewnia to
odpowiedniego usunięcia patogenów o znaczeniu klinicznym i ścieki nadal zawierają od 104
do 106/100 ml wskaźnikowych bakterii grupy coli. Wysoka liczba mikroorganizmów
powoduje, że skuteczność tego rzędu nie jest wystarczająca oraz należy uwzględnić, że liczba
bakterii wskaźnikowych tylko pośrednio informuje o obecności mikroorganizmów
chorobotwórczych. Organizmy te najczęściej eliminowane są przez protisty obecne w osadzie
czynnym lub są usuwane częściowo na etapie sedymentacji. Natomiast niszczenie jaj
pasożytów ma miejsce w procesie sedymentacji osadów, fermentacji, suszenia lub spalania.
Poprzez brak danych dotyczących jakości mikrobiologicznej ścieków oczyszczonych niemal
całkowicie pomijana jest ocena ich oddziaływania na jakość wód odbiorników15,17,18.
Ścieki komunalne mogą być również często zanieczyszczone związkami chemicznymi
pochodzącymi ze stosowanych w gospodarstwach domowych środków czystości,
kosmetyków, leków itp. Przykłady takich zanieczyszczeń zostały wykazane w badaniach19
przeprowadzonych w oczyszczalni ścieków komunalnych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
W surowych ściekach komunalnych wyizolowano ponad 200 związków należących do różnych
grup związków organicznych, natomiast 130 związków zostało udokumentowanych
również w ściekach oczyszczonych (Tab. 3.2).
Tab. 3.2 Związki organiczne wyizolowane z oczyszczonych ścieków komunalnych12

octowy
butanowy
2-metylopropanowy
2-metylobutanowy
n-pentanowy
3-metylo-3-butenowy
izoheksanowy
mlekowy
pirogronowy
n-heptanowy
2-hydroksyizopentanowy
3-hydroksypentanowy
2-hydroksy-3-metylopentanowy

Związki
Kwasy alifatyczne
n-nonanowy
n-dekanowy
izodekanowy
3-hydroksyoktanowy
3-metyloadypinowy
pimelinowy
furanokarboksylowy
3-hydroksydekanowy
oktanodiowy
fenylooctowy
fenoksyoctowy
4-hydroksyfenylooctowy
fenylopirogronowy

4-hydroksyfenylooctowy
undekanodiowy
9-heksadecenowy
iso-heptadekanowy
n-heptadekanowy
linolenowy
4-hydroksyhipurowy
6-oktadecenowy
8-oktadecenowy
n-nonadekanowy
abietynowy
10-ejkozenowy
3-hydroksydekanowy

Szumilas T., Michalska M., Bartoszewicz M., Charakterystyka bakteryjnego zanieczyszczenia ścieków
komunalnych z dużej aglomeracji miejskiej i ocena stopnia redukcji tego zanieczyszczenia w procesie
biologicznego oczyszczania ścieków, PZH 52(2), 2001, str. 155-164
16 Olańczuk-Neyman K., Quant B., Bray R., Jankowska K., Kowal P., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Sokołowska A.,
Dezynfekcja ścieków. Warszawa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2015, str. 231
17 Michałkiewicz M., Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Sozański M., Dezynfekcja ścieków, Inżynieria Ekologiczna
24, 2011, str. 38-51
18 https://sozosfera.pl/scieki/mikrobiologia-sciekow/ (dostęp 14.10.19 r.)
19 Kotowska U., Jasińska M., Analiza jakościowa śladowych zanieczyszczeń organicznych w ściekach
komunalnych z miast północno-wschodniej Polski, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14(3), 2011, str. 223-232
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2-hydroksyizoheksanowy
n-oktanowy
2-hydroksy-1-heksanowy
metylobursztynowy
salicylowy
anyżowy
cynamonowy
3-hydroksybenzoesowy
glikol etylenowy
1-heksanol
cykloheksan-1-ol
fenol
2-oktanol
4-metylofenol
alkohol benzylowy
2,6-dimetylooktan
4-etylooktan
n-dekan
3,5-dimetylooktan
2,4-dimetylodekan
3-metyloundekan
etylotoluen
1-metylo-2-etylobenzen
arabinoza
fukoza
ksyloza
rybitol
koprostanol
glicyna
prolina
benzaldehyd
4-hydroksybenzaldehyd
4-metoksy-3hydroksybenzaldehyd
heksadekanal
ftalan dietylu
jasmonian metylu
benzoesan benzylu

disiarczek dietylu

1-propano-2-amina

Związki
iso-tetradekanowy
dekanodiowy
n-pentadekanowy
Kwasy aromatyczne
hydroksycynamonowy
wanilinowy
homowanilinowy
o-kumarowy
Alkohole i fenole
fenyloetanol
o-metoksyfenol
1,2-benzenodiol
2-dekanol
2,6-ditertbutylobenzochinon
1-dekanol
Węglowodory alifatyczne
cykloheksan
n-tridekan
n-tetradekan
n-pentadekan
n-heksadekan

arachidowy
9-dokozenowy
n-trikozanowy

p-kumarowy
syryngowy
hydroksykawowy

1-dodekanol
4-hydroksyfenyloetanol
4-metylo-2-metoksyfenol
1,3,5-trihydroksybenzen
inozytol
bisfenol A

n-heptadekan
2,6,10,14-tetrametylodekan
1-oktadecen
1-ejkozen
1-dokozen

Węglowodory aromatyczne i ich pochodne
mezytylen
n-butylobenzen
o-cymen
izoduren
Cukry i pochodne
fruktoza
glucitol
mannoza
laktoza
sorboza
maltoza
glukoza
Sterole
brassikasterol
Aminokwasy
fenyloalanina
kwas 3-aminomasłowy
kwas hipurowy
Związki karbonylowe
2-nonadekanon
dokozanal
nonadekanal
katechina
ejkozanal
epikatechina

Estry
fosforan glicerolu
ftalan di-izobutylu
ester metylowy kwasu
heksadekanowego
Związki siarki
cykliczna siarka
ośmioatomowa
Związki azotu
1,3-diamino-2-propanol

30

cynamonian benzylu
ester metylowy kwasu
linolowego
ester metylowy kwasu
linolenowego

benzoiloglicyna

Związki
kwas 2-aminobutanowy
α –pinen
limonene
1,8-cyneol
ibuprofen
paracetamol

Związki terpenowe
γ –terpinen
α –terpineol
mentol
Leki
kofeina

octan bornylu
skwalen

naproksen

Znaczna część wymienionych substancji to związki, które pochodzą z przemian
metabolicznych człowieka lub są pozostałościami żywności i produktami ich przemian. Są to
związki naturalne, łatwo ulegające rozkładowi i nie są niebezpieczne dla środowiska.
Pozostałe substancje pochodzące z działalności człowieka są mniej podatne na biodegradację
i mogą oddziaływać na środowisko. Są to pozostałości farmaceutyków (ibuprofen, naproksen,
paracetamol), składniki rozpuszczalników, olejów syntetycznych, smarów i mas bitumicznych
(alkilobenzeny – mezytylen i ksylen), WWA (naftalen), plastyfikatory(ftalany dibutylu,
bezwodnik ftalowy), substancje dodawane do żywności, kosmetyków, leków i gum
(2,6- ditertbutylo-p-krezol (BHT)), pozostałości środków higieny osobistej (limonen i mentol –
dodawane do aromatyzowania past do zębów i innych produktów kosmetycznych i środków
czystości), a także sole kwasu fosforowego i borowego20.
Ścieki zanieczyszczone mogą być również substancjami toksycznymi, takimi jak metale
ciężkie, pestycydy, PCB, substancje promieniotwórcze – jednak najczęściej ich występowanie
związane jest ze ściekami przemysłowymi21.

3.2

Stan jakości wody stosowanej do nawodnień w rolnictwie

Dane zebrane przez GUS wskazują, że najpopularniejszymi metodami nawadniania w latach
2015-2016 było nawadnianie powierzchniowe oraz kropelkowe, natomiast głównymi źródłami
wody wykorzystywanej do nawadniania była woda gruntowa w obrębie gospodarstwa
(64,19%) oraz wodociągowa (21,89%)22. Podobne źródła wody są również wykorzystywane
w Austrii, Danii, Węgrzech, Niemczech, Holandii i Słowacji. Na południu Europy większym
powodzeniem cieszy się korzystanie z uzdatnionej wody ściekowej, które nie zostało
wymienione w zestawieniu GUS23.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), główne
problemy obniżające jakość wód powierzchniowych lub gruntowych stosowanych w rolnictwie
wiążą się z zasoleniem, swoistą toksycznością jonów i zmiennym współczynnikiem infiltracji
wody. Kwestie te zostały omówione w wytycznych FAO dotyczących jakości wody do

Kotowska U., Jasińska M., Analiza jakościowa śladowych zanieczyszczeń organicznych w ściekach
komunalnych z miast północno-wschodniej Polski, Inżynieria i Ochrona Środowiska 14(3), 2011, str. 223-232
21 Jóźwiakowski K., Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych.
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 1, Kraków 2012, str. 233
22 Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/2016, GUS, 2017
23 Drewes Jörg E., Hübner Uwe, Zhiteneva Veronika, Karakurt Sema, TUM Characterization of unplanned water
reuse in the EU (Raport dla Komisji Europejskiej, 2017),
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nawadniania biorąc pod uwagę wody powierzchniowe lub podziemne oraz zebrane
w poniższej tabeli24.
Tab. 3.3 Wytyczne FAO dotyczące parametrów wody stosowanej do nawadniania
Potencjalny problem związany z
nawadnianiem

Priorytet podjęcia kroków
naprawczych
Od niskiego do
Niski
Wysoki
średniego

Jednostka

Zasolenie
Przewodność elektryczna
dS/m
< 0,7
0,7 – 3,0
> 3,0
(EC)
Substancje stałe
mg/l
<450
450 – 2000
> 2000
rozpuszczone (TDS)
Infiltracja (wpływa na szybkość infiltracji wody do gleby. Współczynnik adsorpcji sodu – SAR lub
przewodność elektryczna)
=0–3
=
> 0,7
0,7 – 0,2
< 0,2
=3–6
=
> 1,2
1,2 – 0,3
< 0,3
SAR = 6 – 12
EC =
> 1,9
1,9 – 0,5
< 0,5
= 12 – 20
=
> 2,9
2,9 – 1,3
< 1,3
= 20 – 40
=
> 5,0
5,0 – 2,9
< 2,9
Specyficzna toksyczność jonowa
Sód (Na)
Nawadnianie powierzchniowe
SAR
<3
3–9
>9
Nawadnianie zraszaczami
me/l
<3
>3
Chlor (Cl)
Nawadnianie powierzchniowe
me/l
<4
4 – 10
> 10
Nawadnianie zraszaczami
me/l
<3
>3
Bor (B)
mg/l
< 0,7
0,7 – 3,0
> 3,0
Związki azotu (NO3 – N)
mg/l
<5
5 – 30
> 30
Wodorowęglany (HCO3)
me/l
< 1,5
1,5 – 8,5
> 8,5
(Nawadnianie zraszaczami)
pH
6,5 – 8,4

Określenie dokładnych parametrów wody zależy od narodowych organów ustawodawczych
Państw członkowskich UE25. W poniższej tabeli zebrano ustalone wewnątrzkrajowo
maksymalne wartości wybranych właściwości wody używanej do nawodnienia w rolnictwie.
Wszystkie wymienione kraje korzystają z odzyskanej wody ze ścieków.
Tab. 3.4 Maksymalne dopuszczalne wartości dla wybranych parametrów uwzględnione
w krajowych wymaganiach dotyczących ponownego wykorzystania wody w państwach
członkowskich UE25.
Parametr
E. coli
(jtk/100ml)
Inne bakterie
kałowe
(jtk/100ml)

JRC

Cypr

Francja

Grecja

Włochy

Portugalia

Hiszpania

10-104

5-103

250-105

5-200

10

-

10 00024

-

-

-

-

-

100-104

-

24

Ayers R.S., Westcot D.W., Water quality for agriculture, FAO, 1.4 Water quality guidelines, 1994
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water
reuse, 2018
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Parametr
Zawiesina
ogólna (TSS)
Mętność (NTU)
BZT5 (mg/l)
ChZT (mg/l)
Azot ogólny
(mg/l)

JRC

Cypr

Francja

Grecja

Włochy

Portugalia

Hiszpania

10-35

10-30

15

2-35

10

60

5-35

≤5

-

-

10-25
-

10-70
70

-

15

-

-

1-15

60

2 – brak
limitu
10-25
-

20
100

-

-

-

30

15

-

10

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto takie same wymogi dla poszczególnych klas, jak
w raporcie WBC o minimalnych wymaganiach ponownego wykorzystania wody w rolnictwie.
Oprócz prezentacji takich samych wartości minimalnych wymogów, rozpatrywanych dla takich
samych parametrów, oba dokumenty proponują zbliżone minimalne częstotliwości rutynowego
monitorowania wody – wyjątek stanowi częstotliwość monitoringu Legionella spp. (przez WCB
pomiary zalecany raz w tygodniu, w projekcie rozporządzenia: dwa razy na miesiąc).
Porównując wartości przedstawione w krajowych wymaganiach dotyczących ponownego
wykorzystania wody w państwach członkowskich UE z minimalnymi wymaganiami
zaproponowanymi w raporcie WCB (JRC) można zauważyć, że tylko ustawy z Cypru i Grecji
zawierają wymagane parametry, mogące zapewnić bezpieczeństwo wody klasy A. Jedynie
Cypr przestrzega regulacji w niższych klasach: B i C. W tabelach 3.5, 3.6 i 3.7 wartości
zaznaczone kolorem zielonym oznaczają parametry spełniające wymogi WCB, natomiast na
czerwono parametry które mogą nie zapewnić bezpieczeństwa wg raportu WCB.
Przestrzeganie wytycznych ujętych w projekcie rozporządzenia zapewnia bezpieczeństwo
w takim zakresie jak przedstawia raport WCB, czyli wysoki poziom ochrony zdrowia
i środowiska, a tym samym wzrost zaufania społecznego do użycia uzdatnianej wody.
Istniejące regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów rolnych nie wskazują wyraźnie
wymagań dotyczących wykorzystania odzyskanej wody ściekowej do nawadniania
w rolnictwie, co może utrzymywać niepokój konsumentów żywności nawadnianej w ten
sposób.
Dbanie o wysoki poziom jakości wody stosowanej do nawodnień może być dodatkowo
umotywowane możliwymi ograniczeniami rynkowymi z powodu wymagań jednostek
certyfikujących, np. Quality and Security Association (QSGmbH) dla upraw nawadnianych
oczyszczoną wodą ściekową. Jednostki certyfikujące określają we własnym zakresie
parametry wody (np. QSGmbH określa limit E. coli <1000 jtk/100 ml, co pokrywa się ze
wskazaniami raportu WCB dla wody klasy A i B26).
Tab. 3.5 Wymagania jakościowe odzyskanej wody używanej do nawadniania w rolnictwie
kategorii A w standardach Państw członkowskich, przedstawionych przez WCB25 oraz
zaproponowanych w projekcie rozporządzenia
Parametr
E. coli
(jtk/100ml)

JRC Projekt 27 Cypr
≤10;
≤10
≤5
≤100

Francja

Grecja

≤250

≤5; ≤50

26

Włochy
≤10;
≤100

Portugalia
-

Hiszpania
≤100;
≤1 000

Guideline Production Fruit, Vegetables, Potatoes, QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH, 2019
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących
ponownego wykorzystania wody
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Parametr
JRC Projekt 27 Cypr
Inne bakterie
kałowe
(jtk/100ml)
Legionella spp. ≤1 000 ≤1 000
Salmonella sp.
Jaja robaków
wewnętrznych
≤1
≤1
brak
(jajo/l)
Zawiesina
≤10
≤10
≤10
ogólna (TSS)
BZT5 (mg/l)
≤10
≤10
≤10
ChZT (mg/l)
≤70
Mętność
≤5
≤5
(NTU)

Francja

Grecja

Włochy

Portugalia

Hiszpania

-

-

-

≤100

-

-

-

brak

-

≤1 000
brak

-

-

-

≤0,1

≤0,1

≤15

≤10

≤10

≤60

≤20

≤10
mediana
≤2

≤20
≤100

-

-

-

-

≤10

≤60
-

Woda kategorii A może być stosowana do nawadniania wszystkich typów upraw, w tym roślin
spożywanych na surowo, pozostających w bezpośrednim kontakcie z wodą, przy użyciu
dowolnej metody nawadniania. Wyjątkami są Cypr i Portugalia, w których prawo krajowe
kolejno zabrania nawadniania recyrkulowaną wodą ściekową warzyw liściastych i cebul
spożywanych na surowo oraz umożliwia nawadnianie pozostałych warzyw spożywanych na
surowo tylko poprzez nawadnianie kropelkowe.
Tab. 3.6 Wymagania jakościowe odzyskanej wody używanej do nawadniania w rolnictwie
kategorii B w standardach Państw członkowskich, przedstawionych przez WCB25 oraz
zaproponowanych w projekcie rozporządzenia
Parametr
E. coli
(jtk/100ml)
Inne bakterie
kałowe
(jtk/100ml)
Legionella sp.
Salmonella
sp.
Jaja robaków
wewnętrznych
(jajo/l)
Zawiesina
ogólna (TSS)

BZT5 (mg/l)
ChZT (mg/l)

JRC
≤100;
≤1 000

Projekt27

Cypr

Francja

Grecja

Portugalia

≤100

≤50

≤10 000

≤200

-

-

-

-

-

-

≤1 000

-

≤1 000

≤1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

brak

≤1

≤1

brak

-

-

≤0,1

≤0,1

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
-

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
-

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
-

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/
EWG
-

≤60

≤35

-

-

-

-

≤10

≤10
≤70

Hiszpania
≤1 000;
≤10 000

Woda kategorii B może być stosowana do nawadniania upraw spożywanych na surowo, gdy
jadalna część nie ma bezpośredniego kontaktu z recyrkulowaną wodą ściekową, uprawami
przetworzonymi i uprawami niespożywczymi, w tym przeznaczonymi na paszę dla żywego
inwentarza. Dozwolone są wszystkie metody nawadniania. Wyjątkami są Grecja i Francja,
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w których prawo krajowe kolejno zabrania stosowania zraszaczy jako metody nawadniania
oraz umożliwia nawadnianie tylko kwiatów ciętych przez nawadnianie kropelkowe w tej
kategorii.
Tab. 3.7 Wymagania jakościowe odzyskanej wody używanej do nawadniania w rolnictwie
kategorii C w standardach Państw członkowskich, przedstawionych przez WCB25 oraz
zaproponowanych w projekcie rozporządzenia
Parametr
E. coli
(jtk/100ml)
Inne bakterie
kałowe
(jtk/100ml)
Legionalla sp.
Jaja robaków
wewnętrznych
(jajo/l)
Zawiesina
ogólna (TSS)
BZT5 (mg/l)
ChZT (mg/l)

JRC
≤1 000;
≤10 000

Projekt27
≤1 000

Cypr

Francja

Portugalia

≤200

≤100 000

-

-

-

-

-

≤10 000

-

≤1 000

≤1 000

-

-

-

≤100

≤1

≤1

brak

-

≤0,1

≤0,1

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/EWG
-

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/EWG
-

≤60

≤35

-

-

-

-

≤35
≤25
≤125

Zgodnie z
dyrektywą
91/271/EWG
Zgodnie z
dyrektywą
91/271/EWG
-

Hiszpania
≤1 000;
≤10 000

Woda kategorii C może być stosowana do nawadniania przetworzonych uprawy roślin
spożywczych i niespożywczych wyłącznie przy użyciu nawadniania kropelkowego oraz
przemysłowych, energetycznych i siewnych przy użyciu wszystkich metod nawadniania.
Wyjątkami są Państwa członkowskie, w których prawo krajowe modyfikuje unijne zalecenia:
• Cypr i Portugalia zezwalające na wszystkie rodzaje metod nawadniania,
• Francja zezwalająca tylko na nawadnianie sadów, kwiatów ozdobnych, pasz i zbóż
jedynie metodą nawadniania kropelkowego,
• Hiszpania umożliwiająca nawadnianie sadów, kwiatów ozdobnych, szkółek leśnych
i szklarni tylko przez nawadnianie kropelkowe28.

3.3

Zagrożenia wynikające z ponownego wykorzystania wody w rolnictwie

Wykorzystanie odzyskanej wody w rolnictwie nakłada odpowiedzialność na zapewnienie jej
odpowiedniej jakości. Zaniedbania w tej płaszczyźnie prowadzą do narażenia zdrowia ludzi,
dobrostanu zwierząt i zagrażają środowisku.

28

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water
reuse, 2018
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Zagrożenia zdrowia ludzi
Jednym z przykładów zaniedbań jest rozwój choroby itai-itai spowodowanej kumulacją kadmu
w organizmie29. Zapadali na nią głównie japońscy pracownicy upraw ryżu, narażeni na częsty
kontakt z zanieczyszczoną wodą pochodzącą ze ścieków przemysłowych stosowaną do
hodowli. Również w Europie pod koniec lat 90. w Clermont-Ferrand we Francji rolnicy
doświadczyli dolegliwości skórnych (wysypka, swędzenie, oparzenia słoneczne) oraz
problemów żołądkowo-jelitowych związanych z ekspozycją na wodę pochodzącą
z uzdatnionych ścieków30.
Wykorzystanie częściowo oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków do nawadniania
może być powiązane z infekcjami jelitowymi, pasożytniczymi, problemami skórnymi oraz
innymi infekcjami ogólnoustrojowymi. Obok zagrożeń mikrobiologicznych, niebezpieczne dla
zdrowia człowieka i środowiska są też zawarte w ściekach chemikalia lub farmaceutyki.
Populacje najbardziej narażone na negatywny wpływ odzyskanej wody to:
• pracownicy rolni i ich rodziny – narażeni na bezpośredni kontakt z uzdatnioną wodą
ściekową,
• handlarze żywności,
• konsumenci produktów rolnych: warzyw, mięsa lub mleka,
• mieszkańcy obszarów nawadnianych uzdatnionymi ściekami – zwłaszcza dzieci, osoby
starsze i osoby z obniżoną odpornością.
Mieszkańcy obszarów nawadnianych uzdatnionymi ściekami mogą być dodatkowo narażeni
na zanieczyszczenia wód gruntowych związane ze spływem zanieczyszczeń z obszarów
rolniczych.
Skuteczną ochroną przed zagrożeniami jest zapewnienie odpowiedniej jakości uzdatnionej
wody i dobranie właściwej metody nawadniania31. Bezpieczne korzystanie z odzyskanej wody
ściekowej jest korzystne dla środowiska.
Stanowisko Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
W ramach minimalizowania ryzyka wykorzystania wody ściekowej do nawadniania, EFSA
proponuje rozszerzenie listy wymogów dotyczących parametrów chemicznych (metali ciężkich
oraz zanieczyszczeń organicznych). W celu uzyskania najlepiej dopasowanych norm, ESFA
proponuje ich ustalenie na podstawie aktualnych, lokalnych danych. Dodatkowo zaleca
uwzględnienie osobnej kategorii dla upraw paszowych i pastwisk wykorzystywanych do
karmienia zwierząt32.
Stanowisko Komitetu Naukowego Komisji Europejskiej ds. Zagrożeń dla Zdrowia,
Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER)
SCHEER jest zdania, że obecnie proponowane przez WCB normy (w raporcie dotyczącym
minimalnych wymogów wody do oczyszczenia), nie zapewniają wystarczającej ochrony

29

Nishijo M. i in., Causes of death in patients with Itai-itai disease suffering from severe chronic cadmium poisoning:
a nested case–control analysis of a follow-up study in Japan, BMJ Open, 2017
30 Devaux I. i in, Infectious risk associated with wastewater reuse: an epidemiological approach applied to the case
of Clermont-Ferrand, France, Water Science and Technology Vol 43 No 12 pp 53–60, 2001
31 Adegoke AA, Amoah ID, Stenström TA, Verbyla ME and Mihelcic JR, Epidemiological Evidence and Health Risks
Associated With Agricultural Reuse of Partially Treated and Untreated Wastewater: A Review. Front. Public Health
6:337. doi: 10.3389/fpubh.2018.00337, 2018
32 Allende A. i in., Request for scientific and technical assistance on proposed EU minimum quality requirements
for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge, European Food Safety Authority, 2017
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zarówno środowiska, jak i zdrowia ludzi. Wymagania przedstawione w raporcie WCB wykazują
wysoką korelację z wymaganiami przyjętymi w projekcie rozporządzenia. Oba dokumenty
prezentują takie same wartości minimalnych wymogów dotyczących jakości odzyskanej wody,
rozpatrując takie same parametry. Również minimalne częstotliwości rutynowego
monitorowania wody są zbliżone – wyjątek stanowi częstotliwość monitoringu Legionella spp.
(przez WCB pomiary zalecany raz w tygodniu, w projekcie rozporządzenia: dwa razy na
miesiąc). Aby zapewnić maksymalną ochronę zdrowia ludzi i zwierząt SCHEER zaleca
wyznaczenie regulacji dotyczących źródeł pozyskiwania ścieków, zaostrzenie wyżej
wspomnianych wymogów ustalonych przez WCB oraz sprecyzowania głębokości na którą
może być aplikowana woda w celu doładowania warstw wodonośnych33.
Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Do głównych zagrożeń zdrowia ludzi i zwierząt WHO zalicza choroby powodowane przez
patogeny zawarte w ściekach: bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze. Organizacja ustaliła
szereg wytycznych dotyczących redukcji patogenów oraz ich ilości w wodzie poddanej
procesom oczyszczania, w zależności od narażonej grupy społecznej (konsumentów,
rolników, lokalnej społeczności) i przeznaczenia. Monitoring i przestrzeganie ustalonych
wytycznych ma zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń34.
Obecnie w Europie przypadki zakażeń wśród ludzi są rzadkie i najczęściej spowodowane
nieumyślnym zanieczyszczeniu źródeł wody używanej do nawadniania w rolnictwie (Szwecja
w 2005 i 2013, Dania w 2005). Poniżej zebrano udokumentowane (z zaraportowaną liczbą
przypadków, rokiem wystąpienia i rodzajem żywności) przykłady wystąpienia chorób
spowodowanych spożyciem surowej żywności wyhodowanej przy użyciu lub narażeniu na
przypadkową ekspozycję na wodę ściekową po roku 2000 w Europie35.
Tab. 3.8 Udokumentowane przykłady wystąpienia chorób spowodowanych spożyciem surowej
żywności wyhodowanej przy użyciu lub narażeniu na przypadkową ekspozycję na wodę
ściekową
Kraj
wystąpienia
choroby
Szwecja

Kraj
pochodzenia
żywności
Szwecja

Patogen

Rok

Rodzaj żywności

E. coli
Norovirus i
E. coli

2013

Świeża sałatka

Liczba
zgłoszonych
przypadków
19

Dania

Francja

2010

Sałata lollo bionda

260

Norwegia

Włochy

Salmonella sp.

Szwecja
Dania

Szwecja
Polska

Niemcy

Włochy

E. coli
Norovirus
Cyclospora
cayetanensis

2004,2006,
2007
2005
2005

Rukola

21

Sałata lodowa
Maliny

135
>1000

2000

Zielone warzywa

34

Uważa się, że więcej odnotowanych przypadków wystąpienia chorób jelitowych
wywoływanych przez patogeny, takie jak te zawarte w ściekach, może być spowodowanych

33

SCHEER, Scientific advice on Proposed EU minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation
and aquifer recharge, 2017.
34 WHO, Potable reuse: Guidance for producing safe drinking-water. Geneva: World Health Organization; 2017
35 Adegoke AA, Amoah ID, Stenström TA, Verbyla ME and Mihelcic JR, Epidemiological Evidence and Health Risks
Associated With Agricultural Reuse of Partially Treated and Untreated Wastewater: A Review. Front. Public Health
6:337. doi: 10.3389/fpubh.2018.00337, 2018
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brakiem higieny na etapie przygotowania posiłku36. W takich przypadkach źródłem patogenów
jest zły stan placówek gastronomicznych lub człowiek nie zachowujący zasad higieny37.
Badania epidemiologiczne nie potwierdziły przypadków chorób związanych z użyciem
odzyskanej wody ściekowej używanej do nawadniania w Europie i na świecie38.
Coraz częściej pojawiającym się zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska obok
chorobotwórczych patogenów jest zanieczyszczenie wód związkami hormonalnie czynnymi
(EDCs), farmaceutykami i produktami higieny osobistej.
Ryzyko dla zdrowia ludzi stanowi spożywanie roślin kumulujących EDCs39. Przyjmowanie
takich środków skutkuje rozregulowaniem gospodarki hormonalnej ostatecznie
doprowadzając do obniżenia płodności wśród ludzi i zwierząt oraz rozwoju nowotworów
hormonozależnych.
Badając negatywne oddziaływanie na środowisko należy również wziąć pod uwagę obecność
antybiotyków w recyrkulowanej wodzie. Pochodzą najczęściej z hodowli żywego inwentarza.
Poprzez kumulację w jadalnych częściach roślin mogą negatywnie wpływać na zdrowie
konsumentów40, 41.
Zagrożenia hodowli roślin
Oprócz rozpatrywania wpływu oczyszczonej wody ściekowej na ludzkie zdrowie, należy
również uwzględnić oddziaływanie poszczególnych parametrów chemicznych na jakość oraz
właściwy wzrost plonów.
Długoterminowe nawadnianie oczyszczoną wodą ściekową powoduje wzrost zawartości soli
i materii organicznej w glebie42. Związki biogenne (azotu i fosforu) są pożądanym składnikiem
w glebie w odpowiedniej dawce; wysokie stężenie azotu może doprowadzić do opóźnienia
dojrzewania i niższe plony. Wiele roślin (m. in. jęczmień, pszenica, sałata, szpinak czy
ziemniaki) jest czułych na występowanie niektórych pierwiastków (m. in. cynku), co objawia
się obniżeniem plonów43, więc ich stężenia powinny być regularnie monitorowane. Również
antybiotyki rozpuszczone w wodzie wpływają fitotoksycznie na niektóre gatunki roślin39.

36

Weatherhead K, Knox J, Daccache A I Morris J., Water for agriculture: collaborative approaches and on-farm
storage, Water for Agriculture; Dodatek A (FFG1112), 2013
37 Tyrrel, S. F., Knox, J. W., Burton, C. H. and Weatherhead, E. K., Assuring the microbiological quality of water
used to irrigate salad crops: an assessment of the options available, Horticultural Development Board Report
FV248, 2004
38 Guidelines on Integrating Water Reuse into Water Planning and Management in the context of the WFD, s. 36,
2016
39 Dodgen LK, Li J, Parker D, JJ, Uptake and Accumulation of Four PPCP/EDCs in Two Leafy Vegetables, Environ
Pollut.; 182: 150–156. doi:10.1016 Gan /j.envpol.2013.06.038., 2013
40 Rusan M. M., Hinnawi S, Rousan L, Long term effect of wastewater irrigation of forage crops on soil and plant
quality parameters, Desalination, Vol 215, Issues 1–3, Pages 143-152, 2007
41 Bartone C., Mara D., Improving Wastewater Use in Agriculture: An Emerging Priority, Energy Transport and
Water Department (ETWWA), 2010
42 Rusan M. M., Hinnawi S, Rousan L, Long term effect of wastewater irrigation of forage crops on soil and plant
quality parameters, Desalination, Vol 215, Issues 1–3, Pages 143-152, 2007
43 Chaney R. L, Zinc Pthytotoxicity, Kluwer Academic Publishers, 1993
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4

Przykłady wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków w rolnictwie

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (art. 84 ust. 2) przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozumie
się zastosowanie ścieków do:
• nawadniania użytków rolnych,
• nawożenia użytków rolnych (przez dodanie materiałów do gleby, rozprowadzenie na
powierzchni, wstrzykiwanie do gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu lub
mieszanie z warstwami powierzchniowymi gruntu),
• nawadniania oraz nawożenia stawów rybnych.
Woda odzyskana ze ścieków może być również wykorzystywana do innych celów
niezwiązanych z rolnictwem, m.in. w przemyśle. Przykładem takiego zastosowania jest
ponowne wykorzystywanie wody w procesach produkcyjnych, w kotłach produkujących parę,
w systemach chłodzących, do czyszczenia instalacji, w systemach przeciwpożarowych lub do
zastosowań socjalnych44. System odzysku wody ze ścieków jest coraz częściej stosowany
w gospodarstwach domowych oraz budynkach takich jak biurowce, hotele czy restauracje45.
W tym przypadku ponowne wykorzystanie zużytej wody dotyczy tzw. „szarych ścieków”, a więc
wody zużywanej na cele takie jak pranie, kąpiel czy zmywanie naczyń, wolnej od fekaliów46,47.
Oczyszczone ścieki są też często wykorzystywane bezpośrednio na terenie oczyszczalni, co
potwierdzają wyniki ankiet dla zakładów oczyszczania ścieków (opisane szerzej w rozdziale
5.3). Odzyskana woda wykorzystywana jest m.in. do celów technologicznych, w tym przede
wszystkim utrzymywania czystości urządzeń oczyszczalni i elementów ciągu
technologicznego. Jedna z ankietowanych oczyszczalni jako zastosowanie oczyszczonych
ścieków wykazała również podlewanie terenów zielonych na terenie zakładu.
Wtórne wykorzystanie ścieków w wielu krajach Europy i świata jest istotnym elementem
zarządzania gospodarką wodną choć nie stanowi jeszcze integralnej części tego systemu.

4.1

Wykorzystanie oczyszczonych ścieków w innych krajach

W Stanach Zjednoczonych procesowi odnowy poddaje się ok. 6,4 mln m3/d ścieków, z czego
najwięcej na Florydzie – 2,2 mln m3/d i w Kalifornii – 2,0 mln m3/d48. Wykorzystywanie
oczyszczonych ścieków jest powszechnie stosowane w wielu stanach, przykłady zastosowań
oczyszczonych ścieków obejmują m.in.:
• projekt North Valley – oparty na połączeniu rurociągów prowadzących wodę z recyklingu
bezpośrednio do obszarów rolniczych najbardziej dotkniętych suszą w Kalifornii,
oddalonych nawet o ok. 32 km od oczyszczalni. Ścieki poddane recyklingowi zebrane
z pobliskich miast Modesto, Turlock i Ceres mogą dostarczyć wody potrzebnej do
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https://www.veolia.pl/optymalizacja-gospodarki-wodno-sciekowej-w-przemysle-spozywczym-oszczednosc-iekologia
45 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ponowne-wykorzystanie-wody-szarej-3299.html
46 Iwanicka Z., Charakterystyka ścieków szarych, [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie
środowiska, tom 2, red. T. Traczewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012
47 Grzelak A., Fiałkiewicz-Kozieł B., Perspektywy i potencjalne zagrożenia ponownego wykorzystania szarej wody,
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2017, 20(1), 27-41
48 Gutowska-Siwiec L., Projekt Klimat: Zaopatrzenie w wodę użytkowników w aspekcie wtórnego wykorzystania
wód zużytych, Raport z zadania 7, IMiGW Warszawa 2011
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nawodnienia 60 000 akrów rocznie. Inicjatywa ta wspiera obszary rolnicze, na których
uprawia się duże uprawy, takie jak morele, orzechy włoskie, limonki, pomidory
i melony49,50.
• projekt Irvine Ranch – zastosowanie oczyszczonych ścieków do nawodnień upraw
rolniczych, pól golfowych, parków, terenów szkolnych, pasów zieleni, ulic, terenów
krajobrazowych; również w celach przemysłowych, a także do spłukiwania toalet
w budynkach komercyjnych. Projekt obejmuje dwie oczyszczalnie ścieków obsługujące
ponad 500 000 ludzi. Na sieć rurociągów składa się ponad 840 km rur odprowadzających
oczyszczone ścieki, 2 830 km rur odprowadzających wodę pitną oraz 1 720 km rur
odbierających ścieki51. W ramach projektu zasilane są również gospodarstwa domowe
posiadające podwójne systemy zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo w ramach projektu
bez dodatkowych opłat wydaje się indywidulanym klientom wodę do nawadniania
(transport w kontenerach w zakresie odbiorcy)52;
• projekt Monterey – do zasilania wód podziemnych (minimalizowanie napływu wody
morskiej do warstw wodonośnych)48.
Japonia od 1970 roku wykorzystuje wtórnie oczyszczone ścieki do zabezpieczenia
właściwego poziomu wody w kanałach żeglownych (np. w miejscowości Osaka). Dobrze
rozbudowana sieć kanalizacyjna w miastach i obszarach wiejskich daje możliwość
wykorzystywania odnowionej wody, a budynki mieszkalne i szkolne od wielu lat były
modernizowane pod kątem możliwości wtórnego wykorzystania ścieków do spłukiwania toalet,
ograniczając w ten sposób zużycie wody pitnej. Pod koniec XX wieku zużycie odnowionej
wody kształtowało się na poziomie 130 mln m3/rok. Do nawodnień rolniczych wykorzystano
około 13% wody, a blisko 24% ma zastosowanie w przemyśle do rozcieńczania, jako woda
chłodnicza i woda do czyszczenia48.
W Namibii odnowiona woda jest stosowana bezpośrednio w celach spożywczych dzięki
wykorzystaniu
najnowszych
technologii
oczyszczania
ścieków48.
Oczyszczalnie
przeprowadzające oczyszczanie ścieków w celu nawadniania pól uprawnych to zarówno duże
zakłady miejskie obsługujące ponad 300 000 osób (oczyszczalnia Goreangab w Windhoek)53
jak i małe o RLM <5 000 (Outapi)54. Plan nawadniania pól uprawnych w Outapi,
zlokalizowanych na niewielkim terenie w pobliżu oczyszczalni, zakłada budowę stawów
retencyjnych z odprowadzoną siecią rowów irygacyjnych.
W Izraelu wykorzystanie uzdatnionej wody w rolnictwie jest z sukcesem praktykowane od
prawie 50 lat. Rocznie w tym celu zużywanych jest ponad 760 000 m3/d ścieków. W kraju
działa państwowe przedsiębiorstwo Mekorot współpracujące z Ministerstwem Finansów.
Zajmuje się dostawą wody do gospodarstw domowych oraz na potrzeby rolnictwa i przemysłu.
Rolnicy pozyskują odzyskaną wodę ściekową po obniżonej cenie dzięki rządowym dotacjom
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(oszacowane koszty uzdatnionej wody to 0,21 USD/m3, rolnicy płacą od 0,13 USD/m3 do
0,19 USD/m3 w zależności od jakości wody)55.
Na południu Europy, gdzie zasoby wodne są ograniczone a pobór wody jest znaczący,
stosowanie oczyszczonych ścieków jest wciąż nieznaczne, chociaż stale rośnie ich
wykorzystywanie jako źródło wody irygacyjnej. W Europie Północnej rzadziej stosuje się
odnowioną wodę, szczególnie w rolnictwie, z uwagi na wystarczające zasoby wodne. Na
terenie Europy według stanu na 2011 r.48 zinwentaryzowano łącznie ok. 200 projektów
wykorzystujących ścieki oczyszczone. W skali całego świata potencjał ilości ścieków do
wtórnego wykorzystania jest szacowany na około 15% spożycia wody48.
We Francji realizowane są liczne projekty dotyczące ponownego użycia ścieków miejskich,
w tym projekty dotyczące nawadniania rolniczego, nawadniania pól golfowych, a także
nawadniania obszarów miejskich. Wtórne zastosowanie ścieków we Francji obejmuje m.in.:
• projekt Clermont-Ferrand: nawadnianie około 700 ha upraw (głównie kukurydzy
i buraków) wodą ściekową z oczyszczalni RLM >400 000. Sieć irygacyjna i system pomp
umożliwiają dostarczenie wody rolnikom zrzeszonym w stowarzyszeniu ASA Limagne
Noire56;
• nawadnianie pól uprawnych wokół Paryża jako metoda oczyszczania ścieków (jedyna
do 1940 r.);
• nawadnianie sadów, plantacji drzew, lasów, łąk, ogrodów, pól uprawnych;
• jeden z pierwszych w Europie systemów odnowy wody na wyspie Noirmoutier,
pozwalający na wykorzystywanie ok. 30% oczyszczonych ścieków do nawadniania
500 ha pól uprawnych;
• wykorzystanie oczyszczonych ścieków przemysłowych w przemyśle motoryzacyjnym,
tekstylnym, papierniczym i spożywczym48.
W Belgii ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych dotyczy projektów
takich jak:
• zwiększanie naturalnych zasobów, rekreacja;
• uzupełnianie warstwy wodonośnej zasobów wody pitnej;
• przemysłowa woda chłodnicza, woda technologiczna;
• myjnie przemysłowe;
• nawadnianie polderów48.
We Włoszech oczyszczone ścieki wykorzystywane są np. do nawadniania terenów rolniczych
(głównie na Sycylii i Sardynii) oraz w przemyśle (w Turynie). Przykładem może być
nawadnianie sadów cytrusowych w Grammichele, gdzie zużycie odzyskanej wody wynosi
około 1 500 m3/d48.
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Efektywnym wykorzystaniem ścieków w rolnictwie wyróżnia się również Hiszpania. Na
Wyspach Kanaryjskich od 2014 r. ściekami po recyklingu nawadniano 5 000 ha pomidorów
i 2 500 ha plantacji bananów49.
Podobna sytuacja obserwowana jest na Cyprze - od 2014 roku około 28% wody używanej do
nawodnień w rolnictwie pochodzi z oczyszczalni ścieków49.
Przykładami wtórnego zastosowania zużytych wód w Wielkiej Brytanii jest:
• pośrednie przeznaczenie ścieków oczyszczonych jako wody do picia (projekt
funkcjonujący od 1997 r.);
• nawadnianie pól golfowych, parków, zielonych pasów przydrożnych;
• działalność komercyjna – w myjniach, gospodarstwach rybnych, przemyśle;
• projekt „Waterwise” (od 1999 r.), gdzie 30% ścieków osiedlowych po oczyszczaniu
III stopnia jest doprowadzane do osiedla 130 domków zaopatrzonych w podwójną sieć
wodociągową;
• projekt „Watercycle” w Londynie – wykorzystanie szarej wody i wody opadowej do
spłukiwania toalet48.
W Szwecji w ostatnich latach sektor rolniczy staje się coraz bardziej zainteresowany
wykorzystywaniem frakcji ścieków. Tłumaczyć to może rozwijający się rynek dla produktów
bioenergetycznych, jak również wzrastające koszty nawozów sztucznych57. Oczyszczone
ścieki stanowią alternatywne zasoby wody, które są wykorzystywane do nawadniania
w rolnictwie. Ścieki są gromadzone w zbiornikach przez okres do 9 miesięcy. Związki biogenne
zawarte w ściekach w czasie nawadniania pól stanowią naturalny nawóz, dzięki czemu rolnicy
mają możliwość obniżenia kosztów upraw. Jest to korzystne również w aspekcie gospodarki
wodnej państwa, które może sprzedawać wodę zamiast inwestować w budowę oczyszczalni
ścieków48.
Popularnym przykładem wykorzystania ścieków w Szwecji jest również nawadnianie lasów.
Większość funkcjonujących systemów nawadniania lasów znajduje się na południu Szwecji
stanowiąc końcowy etap procesu oczyszczania ścieków wykorzystywany w okresie letnim.
Najczęściej stosowane jest nawadnianie wierzb57.
W Niemczech pierwszy projekt mający na celu wtórne wykorzystanie wód (z 1895 r.) dotyczył
nawadniania blisko 500 ha terenów rolniczych w Braunschweig. Obecnie działa na tym terenie
oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym stopniem usuwania biogenów, a wielkość
nawadnianego obszaru zwiększyła się do 3 000 ha. Podobny projekt działa w okolicy miasta
Wolsfburg.
W kilku regionach (m.in. Zagłębie Ruhry, dolina Renu) stosowane jest sztuczne uzupełnianie
zasobów wody gruntowej, a następnie woda powierzchniowa poprzez brzegowe ujęcie
filtracyjne jest wykorzystywana jako woda surowa dla produkcji wody pitnej48.
W Berlinie stosuje się recykling oczyszczonych ścieków, które są mieszane z wodą
powierzchniową, a następnie poprzez infiltrację wprowadzane są do warstw wodonośnych,
które stanowią źródło wody pitnej. Taki system funkcjonuje już od 130 lat i w ten sposób
w Berlinie wytwarzane jest około 70% wody pitnej48,58. Przykładem zastosowania takiej metody

Bodik I., Ridderstolpe P. Zrównoważona sanitacja w Europie środkowej i wschodniej – wychodząc naprzeciw
potrzebom małych i średnich osiedli ludzkich, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 2008
58 Drewes Jörg E., Hübner Uwe, Zhiteneva Veronika, Karakurt Sema, TUM Characterization of unplanned water
reuse in the EU (Raport dla Komisji Europejskiej, 2017)
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jest jezioro Tegel w północno-zachodniej części Berlina, gdzie udział oczyszczonych ścieków
doprowadzonych z oczyszczalni w zasobach wód powierzchniowych stanowi od 17% do 35%.
O ile instalacja dodatkowej oczyszczalni wód powierzchniowych wykorzystująca koagulację /
flokulację, sedymentację i filtrację dwuskładnikową skutecznie zmniejsza stężenie fosforu, to
inne zanieczyszczenia pochodzące ze ścieków są wykrywalne w jeziorze. Przeprowadzone
badania potwierdzają występowanie śladowych zanieczyszczeń organicznych w jeziorze, co
wskazuje na poważny wpływ zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków na jakość wody
w jeziorze, która stanowi główne źródło wody pitnej dla miasta59,60. Ponad sto studni wody
pitnej wzdłuż brzegów jeziora wydobywa wodę przez indukowaną filtrację brzegową.
Odciągnięta woda ze studni jest poddawana obróbce przez napowietrzanie i filtrację
i rozprowadzana bez dodatkowego etapu dezynfekcji. Dotychczas nie stwierdzono zagrożeń
patogenami w związku z praktyką ponownego wykorzystania wody ze ścieków w tym celu58,61.

4.2

Wykorzystanie oczyszczonych ścieków w Polsce

W Polsce zagospodarowywanie oczyszczonych ścieków nie jest powszechnie stosowane.
Woda odzyskana ze ścieków znajduje częściowe zastosowanie jedynie w takich branżach jak
przemysł cukrowniczy, chemiczny, elektrociepłowniczy oraz w jednostkach wojskowych.
Przykładami zastosowania oczyszczonych ścieków w Polsce są:
• Cukrownia Nakło i Włostów, gdzie wykorzystuje się specjalnie opracowane schematy
gospodarki wodno-ściekowej umożliwiające ograniczenie o 50% zużycia świeżej wody
powierzchniowej przez wprowadzenie do obiegu technologicznego biologicznie
oczyszczonych ścieków; wykorzystywane są do napełniania i odświeżania wód obiegu
spławiakowego, mycia buraków w płuczce buraczanej, do płukania i chłodzenia gazu
saturacyjnego w płuczce gazowej, do chłodzenia pomp, uszczelniania dławic pomp
buraczanych;
• Zakłady Chemiczne Wizów S.A., w których stosuje się zamknięty obieg wód
przemysłowych;
• Oczyszczalnia AQUA w Bielsku-Białej – pracując w cyklu mechaniczno-biologicznym
z koagulacją oczyszcza ścieki, które służą do uzupełniania wody w stawach rybnych
oraz do procesów technologicznych;
• Jednostki wojskowe w Lęborku, Poznaniu, Wrocławiu, Koszalinie i w Antoninku – wody
z oczyszczalni są stosowane do mycia pojazdów;
• Kopalnia Surowców Mineralnych w Sępólnie Wielkim – wtórnie pozyskaną wodę
wykorzystuje się do celów przemysłowych jako wodę chłodniczą;
• Elektrociepłownie i palarnia kawy w Krakowie, fabryka szkła w Jarosławiu oraz huta stali
w Łaziskach Górnych – wodę w obiegach zamkniętych wykorzystuje się do chłodzenia;
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• Gmina Gołuchów (położona w deficytowej zlewni Prosny), gdzie oczyszczone ścieki
wykorzystuje się w celach rolniczych do nawadniania systemem zalewowym uprawy
wierzby energetycznej i podlewania zieleni na terenie oczyszczalni Spółki WodnoŚciekowej „Prosna”48.
Analiza dostępnych danych (zarówno źródeł literaturowych jak i ankietyzacji przeprowadzonej
na potrzeby niniejszego opracowania) nie pozwoliła na zidentyfikowanie przykładów
wykorzystania wody ze ścieków do nawodnień w rolnictwie na terytorium Polski.
Zagadnienie wykorzystania ścieków do nawodnień roślin było tematem licznych prac
badawczych i doczekało się wielu opracowań, a długoletnia praktyka oczyszczania ścieków
w środowisku glebowym wykazała wiele zalet włączenia zużytej wody do obiegu glebaroślina62,63,64,65,66,67. Rolnicze wykorzystanie ścieków do nawodnień roślin uprawnych nie
znalazło jednak zastosowania w praktyce68.
Najczęstszym przykładem rolniczego zastosowania wody odzyskanej z oczyszczonych
ścieków w Polsce jest uzupełnianie wody w stawach wykorzystywanych do chowu lub hodowli
ryb. Wśród stawów rybnych zasilanych oczyszczonymi ściekami na terenie kraju wymienić
można kompleks stawowy „Komorowice” w Bielsku-Białej, obejmujący 10 stawów o łącznej
powierzchni 43,68 ha. Stawy zasilane są ściekami komunalnymi po oczyszczeniu
mechaniczno-biologicznym z wykorzystaniem metody osadu czynnego. W badaniach nad
zawartością związków azotu w ściekach zasilających stawy oraz w wodzie odpływającej
z tych stawów wykazano, że pełnią one znaczącą rolę w redukcji analizowanych
związków ze ścieków69.
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5

Opis parametrów istotnych w ocenie przydatności wody odzyskanej do
nawodnień w rolnictwie

Uprawy rolnicze dzielimy na uprawy spożywane na surowo, przetwarzane oraz nie
przeznaczone do spożycia70. Aby zapewnić bezpieczeństwo, do nawadniania upraw
spożywanych na surowo, których jadalne części będą miały bezpośredni kontakt z wodą,
konieczne jest uzyskanie wody klasy A70. Można ją uzyskać stosując zaawansowane techniki
oczyszczania wtórnego. Wyszczególniono następujące parametry (wg raportu WCB, 2017):
• Obecność E. coli –10 jtk/100ml lub mniej
• Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) –10 mg/l lub mniej
• Ilość zawiesin ogólnych –10 mg/l lub mniej
• Mętność – 5 NTU lub mniej
• Obecność Legionella sp. – 10 000 jtk/l lub mniej
• Obecność robaków jelitowych – 1 jajo/l lub mniej (gdy uprawy będą karmą dla żywego
inwentarza)
Jeśli część jadalna uprawianej rośliny nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, do
nawadniania upraw można wykorzystać wodę klasy B. Obecność E. coli w recyrkulowanej
wodzie klasy B jest ustalona na poziomie ≤100 jednostek tworzących kolonię na 100 ml,
a biochemiczne zapotrzebowanie na tlen i ilość zawiesin ogólnych powinno być zgodne
z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 91/271/EWG i nie przekraczać odpowiednio
25 mg/l O2 oraz 35 mg/l O270.
Oprócz wymienionych powyżej, źródła uwzględniają również inne parametry podlegające
ocenie, znaczące dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia konsumentów oraz pracujących przy
zraszaniu upraw.
W poniższej tabeli zebrano najczęściej wymieniane parametry podlegające ocenie wraz z ich
uzasadnieniem. Parametry wymienione w raporcie WCB zaznaczono podkreśleniem.
Tab. 5.1 Najczęściej wymieniane parametry istotne w ocenie przydatności wody odzyskanej
ze ścieków do nawodnień w rolnictwie wraz z ich uzasadnieniem
Parametr

E. coli

Legionella sp.

Kolifagi

Uzasadnienie
Patogeny
Bakteria,
wskaźnik
zanieczyszczenia
ekskrementami.
Jest
mikroorganizmem pierwszego wyboru do monitorowania jakości wody
pitnej oraz recyrkulowanej. Obecność E. coli ogranicza możliwości
wykorzystania wód71.
Bakteria wywołująca schorzenia układu oddechowego. Sugerowany
rekomendacją ISO 16075 patogen do monitoringu przenoszony przez
wodę70. Szybko rozmnaża się w wodzie wodociągowej i zbiornikach
wodnych z ciepłą wodą.
Wirusy
(bakteriofagi)
atakujące
bakterie
E. coli.
Wskaźnik
zanieczyszczenia ekskrementami. Bardziej odporne na stosowane
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recharge, JRC Science for Policy Report, 2017
71 Frąk M, Jankiewicz U, Liczebność Escherichia coli jako potencjalny wskaźnik użytkowania zlewni Górnej Narwi,
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Parametr

Clostridium perfringens

Jaja robaków jelitowych

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna
(TSS)

Tlen rozpuszczony

Mętność

Metale ciężkie

Uzasadnienie
techniki oczyszczania ścieków niż bakterie. mogą pośrednio wskazywać
na obecność E. coli70.
Pierwotniak, może przetrwać niekorzystne warunki w postaci
przetrwalnikowej.
Wskaźnik
zanieczyszczenia
ekskrementami72.
Uwzględniany w wytycznych Australii, niektórych stanów USA i WHO
dotyczących monitorowania wody przeznaczonej do nawadniania upraw
spożywczych.
Tasiemce lub nicienie (Taenia sp., Ascaris sp.) – wskaźnik jakości
przeprowadzonych procesów uzdatniania wody 73. Monitoring jest
wymagany gdy woda służy do nawadniania upraw spożywanych przez
zwierzęta gospodarskie. Wywołuje tasiemczycę lub glistnicę.
Parametry fizyko-chemiczne
Wskaźnik skuteczności uzdatniania biologicznego i pośredniego
potencjału
odbudowania
kolonii
bakterii.
Odzwierciedla
biodegradowalność materii organicznej (monitorowanie ilości tlenu
zużywanego przez mikroorganizmy do rozkładu materii organicznej) 74.
Pojawia się w wytycznych Australii, US EPA oraz niektórych Państw
członkowskich UE dotyczących nawadniania w rolnictwie oraz
pokrewnych.
Wskaźnik ilości tlenu pobranego na utlenienie zawartych w wodzie
związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych; używany
do oznaczania ilości zanieczyszczeń obecnych w wodach
powierzchniowych i ściekach.
Wskaźnik skuteczności sedymentacji, powiązany z procesem filtracji
i dezynfekcji. Wiąże się też z usuwaniem patogenów związanych
z cząstkami. Uwzględniany w wytycznych Australii, ISO oraz US EPA
dotyczących monitorowania wody przeznaczonej do nawadniania upraw
spożywczych70.
Wskaźnik skuteczności uzdatniania biologicznego i pośredniego
potencjału
odbudowania
kolonii
bakterii.
Odzwierciedla
biodegradowalność materii organicznej (monitorowanie ilości tlenu
zużywanego przez mikroorganizmy do rozkładu materii organicznej) 75.
Pojawia się w wytycznych Australii, US EPA oraz niektórych Państw
członkowskich UE dotyczących nawadniania w rolnictwie oraz
pokrewnych.
Wskaźnik ilości tlenu pobranego na utlenienie zawartych w wodzie
związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych; używany
do oznaczania ilości zanieczyszczeń obecnych w wodach
powierzchniowych i ściekach.
Wskaźnik skuteczności sedymentacji, powiązany z procesem filtracji
i dezynfekcji. Wiąże się też z usuwaniem patogenów związanych
z cząstkami. Uwzględniany w wytycznych Australii, ISO oraz US EPA
dotyczących monitorowania wody przeznaczonej do nawadniania upraw
spożywczych70.
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74 Lee A.H, Nikraz H, BOD:COD Ratio as an Indicator for Pollutants Leaching from Landfill, Journal of Clean Energy
Technologies, Vol. 2, No. 3, July 2014
75 Lee A.H, Nikraz H, BOD:COD Ratio as an Indicator for Pollutants Leaching from Landfill, Journal of Clean Energy
Technologies, Vol. 2, No. 3, July 2014

46

Parametr

Antybiotyki

Substancje
zaburzające
funkcjonowanie układu
hormonalnego
Związki azotu

Związki fosforu

pH

Przewodnictwo
elektryczne

Uzasadnienie
Wskaźnik skuteczności uzdatniania biologicznego i pośredniego
potencjału
odbudowania
kolonii
bakterii.
Odzwierciedla
biodegradowalność materii organicznej (monitorowanie ilości tlenu
zużywanego przez mikroorganizmy do rozkładu materii organicznej) 76.
Pojawia się w wytycznych Australii, US EPA oraz niektórych Państw
członkowskich UE dotyczących nawadniania w rolnictwie oraz
pokrewnych.
Wskaźnik ilości tlenu pobranego na utlenienie zawartych w wodzie
związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych; używany
do oznaczania ilości zanieczyszczeń obecnych w wodach
powierzchniowych i ściekach.
Wskaźnik skuteczności sedymentacji, powiązany z procesem filtracji
i dezynfekcji. Wiąże się też z usuwaniem patogenów związanych
z cząstkami. Uwzględniany w wytycznych Australii, ISO oraz US EPA
dotyczących monitorowania wody przeznaczonej do nawadniania upraw
spożywczych70.
Wskaźnik skuteczności uzdatniania biologicznego i pośredniego
potencjału
odbudowania
kolonii
bakterii.
Odzwierciedla
biodegradowalność materii organicznej (monitorowanie ilości tlenu
zużywanego przez mikroorganizmy do rozkładu materii organicznej) 77.
Pojawia się w wytycznych Australii, US EPA oraz niektórych Państw
członkowskich UE dotyczących nawadniania w rolnictwie oraz
pokrewnych.
Wskaźnik ilości tlenu pobranego na utlenienie zawartych w wodzie
związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych; używany
do oznaczania ilości zanieczyszczeń obecnych w wodach
powierzchniowych i ściekach.
Wskaźnik skuteczności sedymentacji, powiązany z procesem filtracji
i dezynfekcji. Wiąże się też z usuwaniem patogenów związanych
z cząstkami. Uwzględniany w wytycznych Australii, ISO oraz US EPA
dotyczących monitorowania wody przeznaczonej do nawadniania upraw
spożywczych70.

W projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych
wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody zostały uwzględnione te same
parametry, przyjęte w wartościach zaproponowanych w raporcie Wspólnego Centrum
Badawczego (JRC)78. Takie rozwiązanie, opierające się na zatwierdzonych przez organizacje
naukowe na szczeblu unijnym, minimalizuje ryzyko wystąpienia ognisk infekcji związanych
z wykorzystaniem odzyskanej wody.

5.1

Ogólne zalecenia dotyczące monitoringu

Przeprowadzanie monitoringu jest kluczowe dla zapewnienia produkcji bezpiecznej wody.
Analiza aktualnych danych pochodzących z monitoringu umożliwia zapobieganie

76

Lee A.H, Nikraz H, BOD:COD Ratio as an Indicator for Pollutants Leaching from Landfill, Journal of Clean Energy
Technologies, Vol. 2, No. 3, July 2014
77 Lee A.H, Nikraz H, BOD:COD Ratio as an Indicator for Pollutants Leaching from Landfill, Journal of Clean Energy
Technologies, Vol. 2, No. 3, July 2014
78 Alcalde-Sanz, L., Gawlik, B.M, Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer
recharge, JRC Science for Policy Report, 2017

47

przedostawania się odzyskanej wody złej jakości do środowiska i upraw rolnych oraz szybką
korektę podwyższonych parametrów.
Analizując zalecenia odnoszące się do monitoringu parametrów odzyskanej wody,
w poniższych tabelach zebrano parametry fizyko-chemiczne wraz z zalecaną przez WHO
częstością ich monitorowania oraz parametry mikrobiologiczne zaproponowane w raporcie
WCB.
Tab. 5.2 Minimalna częstotliwość monitoringu parametrów fizyko-chemicznych w wodzie
przeznaczonej do nawadniania zalecana przez WHO79
Proces uzdatniania

Wtórne uzdatnianie

Uzdatnianie przez
warstwę wodonośną

Bioreaktor
membranowy
Mikrofiltracja/
ultrafiltracja
Filtracja z użyciem
mediów
Biologicznie aktywny
węgiel

Monitorowane parametry
Amoniak, azotany, azotyny,
biochemiczne zapotrzebowanie
na tlen, całkowita zawartość
substancji zawieszonej ,
rozpuszczony tlen, mieszane
zawiesiny ługów stałych,
hydrauliczny czas retencji, czas
retencji ciał stałych, przepływ
Przepływ,
całkowity węgiel,
całkowity azot, azotany, azotyny
pH, rozpuszczony tlen, czas
retencji ciał stałych, hydrauliczny
czas retencji, mieszane zawiesiny
ługów stałych, ciśnienie
transbłonowe, mętność
Mętność,
Test rozpadu ciśnienia

Ozon, temperatura

Monitoring operacyjny/stały

Chlorowanie

Chlor, pH, temperatura

Stacja uzdatniania
wody pitnej

Mętność, chlor

79

Monitoring operacyjny/stały
Raz na tydzień
Raz na kwartał
Monitoring operacyjny/stały dla
pH, mętności, rozpuszczonego
tlenu, ciśnienia transbłonowego
Raz na tydzień pozostałe
parametry
Monitoring operacyjny/stały
Raz dziennie
Monitoring operacyjny/stały

UV/ zaawansowana
oksydacja

Dezynfekcja światłem
UV

Monitoring operacyjny/stały dla
rozpuszczonego tlenu, amoniaku,
przepływu
Raz na tydzień pozostałe
parametry

Mętność

Całkowity węgiel lub
przewodnictwo
Barwniki siarczanowe lub
fluorescencyjne
Intensywność UV
Transmisja UV
Pływ
Intensywność UV
Transmisja UV, przepływ

Odwrócona osmoza

Częstotliwość monitoringu

Monitoring operacyjny/stały
Raz dziennie
Monitoring operacyjny/stały

Monitoring operacyjny/stały
Monitoring operacyjny/stały lub
częste zbieranie próbek
Monitoring operacyjny/stały lub
częste zbieranie próbek

Potable reuse: Guidance for producing safe drinking-water, Geneva: World Health Organization; 2017
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Tab. 5.3 Minimalna częstotliwość monitoringu patogenów w wodzie przeznaczonej do
nawadniania zalecana przez WCB80
Klasa wody
Klasa A

Klasa B

Klasa C i D

Monitorowane parametry
E. coli
Legionella sp.
Jaja robaków wewnętrznych
E. coli
Legionella sp.
Jaja robaków wewnętrznych
E. coli
Legionella sp.
Jaja robaków wewnętrznych

Częstotliwość monitoringu
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Dwa razy w miesiącu lub częściej
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Dwa razy w miesiącu lub częściej
Dwa razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Dwa razy w miesiącu lub częściej

Zgodnie z raportem Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) miejsca pobierania próbek wody
powinny być równomiernie rozmieszczone w zbiorniku przechowującym oczyszczoną wodę
gotową do wydania odbiorcom. Aby monitoring był wiarygodny próby muszą być
reprezentatywne, co oznacza odpowiedni, indywidualny dobór ilości punktów pomiarowych
oraz ilości i objętości pobieranych próbek. Większa ilość pobranych próbek oznacza większy
nakład pracy, ale również daje najbardziej wiarygodną informację, zmniejszając odchylenie
standardowe poszczególnych parametrów. W raporcie JRC jest zalecane, aby pomiary były
ważne tylko jeśli wskazania wartość wytyczna będzie powtarzalna w 90% wszystkich próbek,
a nie jedynie ich uśrednionej wartości81.
Do metod umożliwiających oznaczenie próbek (patogenów) wymienionych przez dostępne
źródła82, 83, zalicza się:
• PCR (i jego odmiany, m. in. qPCR) – identyfikacja bakterii (E. coli, Legionella sp.),
wirusów (kolifagi);
• Filtracja przez membranę – bakterie (pory o średnicy 0,45 μm), pierwotniaki (pory
o średnicy 0,22 μm), nicienie;
• Hodowla mikrobiologiczna – bakterie.

80

Alcalde-Sanz, L., Gawlik, B.M, Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer
recharge, JRC Science for Policy Report, 2017
81 Alcalde-Sanz, L., Gawlik, B.M, Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer
recharge, JRC Science for Policy Report, 2017
82 Alexandrino M, Grohmann E, Szewzy U, Optimization of PCR-based methods for rapid detection of
Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Yersinia enterocolitica serovar 0:3 in wastewater samples, Water
Research, Vol 38, Issue 5, s 1340-1346, 2004
83 Mosteo R, Ormad M. P, Goñi P, Rodríguez-Chueca J, García A, Clavel A, Identification of pathogen bacteria and
protozoa in treated urban wastewaters discharged in the Ebro River (Spain): water reuse possibilities, Water
Science & Technology, 68.3, 2013
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Do metod umożliwiających oznaczenie próbek (parametrów
wymienionych przez dostępne źródła84, 85, 86, zalicza się:

fizyko-chemicznych)

• chromatografia gazowa – DDT, 1,2-dichloroetan, insektycydy z grupy węglowodorów
chlorowanych, insektycydy fosforoorganiczne, pentachlorofenol, polichlorowane
dibenzofurany, tetrachloroetylen, tetrachlorometan, trichlorobenzen, trichlorometan,
lotne węglowodory aromatyczne, węglowodory ropopochodne, polichlorowane bifenyle;
• spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa, spektrometria mas z plazmą
wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) i absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) bar, chrom, cynk, fosfor, glin, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, selen,
sód, srebro, tal, wanad, żelazo;
• metoda objętościowa (miareczkowa) – azot amonowy, związki chloru, cyjanki, siarczki
i siarkowodór, zawiesiny łatwo opadające;
• metoda grawimetryczna – siarczany, zawiesiny ogólne;
• analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną – związki azotu
(amoniak, azotany, azotyny), chlorki, cyjanki;
• filtracja przez membranę – zawiesiny ogólne.
Obecnie w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., monitoring kontrolny oczyszczonych ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi jest przeprowadzany co najmniej 4 razy w roku
w przypadku oczyszczalni o RLM poniżej 2 000, co najmniej 12 razy w roku dla oczyszczalni
o RLM 2 000 – 49 999) oraz powyżej 24 w ciągu roku dla oczyszczalni powyżej 50 000 RLM.
Do wykonywania pomiarów zobowiązane są podmioty wprowadzające ścieki do wód lub do
ziemi w celu wykazania spełnienia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne powinien zapewnić wykonanie
pomiarów, w tym pobieranie próbek, przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy
z dnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 87.

5.2

Zalecenia dotyczące monitoringu w odniesieniu do projektowanego
rozporządzenia

W odniesieniu do projektowanego rozporządzenia dotyczącego wykorzystania odzyskanej
wody do nawodnień w rolnictwie, konieczne jest zwiększenie częstotliwości monitoringu oraz
wprowadzenie szerszego zakresu monitorowanych parametrów. Proponowaną minimalną
częstotliwość monitorowania wymaganych parametrów dla poszczególnych klas
przedstawiono w poniższej tabeli.

84

Potable reuse: Guidance for producing safe drinking-water, Geneva: World Health Organization; 2017
Aertgeerts R., Angelakis A, State of the Art Report Health Risks in Aquifer Recharge Using Reclaimed Water,
Water, Sanitation and Health Protection and the Human Environment World Health Organization Geneva, 2003
86 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód
lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
87 Art. 286 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2268).
85
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Tab. 5.4 Minimalna częstotliwość rutynowego
wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie

monitorowania

Klasa

E. coli

BZT5

Zawiesina ogólna

A

raz na tydzień

raz na tydzień

raz na tydzień

B

C

D

raz na tydzień

dwa razy w
miesiącu

dwa razy w
miesiącu

raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)

odzyskanej

wody

Mętność
w sposób
ciągły

raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000 i więcej)

-

raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000 i więcej)

-

raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000 i więcej)

-

Dodatkowo zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, niezależnie od klasy wody,
monitoringowi powinny podlegać:
• Legionella spp. (jeżeli istnieje ryzyko rozpylania) - monitorować dwa razy w miesiącu;
• Jaja nicieni jelit – (dla nawadniania pastwisk lub upraw pastewnych) - monitorować dwa
razy w miesiącu lub z częstotliwością określoną przez operatora zakładu odzyskiwania
wody w zależności od liczby jaj w ściekach dostarczanych do zakładu.
Podsumowując ocena jakości wody jest wyzwaniem ze względu na różnorodność parametrów
i metod koniecznych do ich identyfikacji. Procedury analityczne są często złożone,
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czasochłonne, kosztowne oraz nieustandaryzowane88. Na podstawie poruszonych
wcześniej aspektów można stwierdzić, że minimalne wymogi dotyczące monitoringu
ponownie wykorzystywanej wody zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu są
poparte przez organizacje naukowe na szczeblu unijnym. Takie rozwiązanie zapewnia
bezpieczeństwo w stosowaniu odzyskanej wody.
Implementując rozporządzenie do prawa polskiego, zaleca się aby monitoring w zakresie
ponownego wykorzystania wody leżał w zakresie obowiązków zakładu odzyskiwania wody,
analogicznie jak ma to obecnie miejsce w przypadku monitoringu parametrów oczyszczanych
ścieków uwalnianych do wód lub do ziemi. Wymagane zmiany w funkcjonującym obecnie
systemie monitoringu jakości oczyszczania ścieków obejmują poszerzenie zakresu
monitorowanych parametrów oraz zwiększenie częstotliwości jego wykonywania.

Jiménez, B. Health risks in aquifer recharge with recycled water. In Aquifer Recharge Using Reclaimed Water;
Aertgeerts, R., Angelakis, A., Eds.; WHO Regional Office for Europe: Copenhagen; 54−172, 2003
88
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6

Możliwości w zakresie dystrybucji wody odzyskanej ze ścieków

System dystrybucji obejmuje proces przekazania odzyskanej wody ze ścieków komunalnych
z zakładu odzyskiwania wody do użytkownika tej wody. Istotne jest aby jakość dostarczanej
wody była właściwa zarówno na początku i na końcu tej drogi. Zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem operator zakładu odzyskiwania jest odpowiedzialny za jakość wody do
punktu kontroli, czyli punktu gdzie odzyskana woda jest dostarczana do następnego podmiotu
w łańcuchu dostaw (a więc jest odpowiedzialny także częściowo za jej dystrybucję).
Rozporządzenie nie definiuje wprost podmiotu odpowiedzialnego za transport
odzyskanej wody. W zależności od lokalizacji punktu kontroli oraz wyboru metody transportu,
podmiotem odpowiedzialnym za dalszy transport może być użytkownik końcowy lub też
podmiot zewnętrzny.
Dostarczenie odzyskanej wody do jej użytkowników może spowodować znaczne nakłady
finansowe. Istotna w tym przypadku jest: lokalizacja zakładu odzyskiwania wody oraz jej
odległość od obszarów rolnych.
Niezwykle ważne jest zapewnienie nie tylko odpowiedniej ilości dostarczonej wody, ale przede
wszystkim bezpieczeństwa w czasie transportu oczyszczonej wody, aby zniwelować
narażenie pracowników, użytkowników a także ogółu społeczeństwa i środowiska na kontakt
z zanieczyszczeniami i patogenami obecnymi (w niewielkich ilościach) w oczyszczonych
ściekach.
Możliwy jest transport drogowy oraz rurociągami dystrybucyjnymi. Transport odzyskanej wody
np. przez cysterny próżniowe to metoda pozwalająca na przewożenie odzyskanej wody
w odległe miejsca oraz nie wymagająca budowania rozległej nowej infrastruktury. Mimo to nie
jest to metoda optymalna ze względu na ograniczoną ilość transportowanej wody oraz wysokie
koszty samego transportu. Najbezpieczniejszą formą transportu oczyszczonych ścieków na
pola uprawne jest stosowanie systemu rurociągów. Taka forma transportu pozwala na
minimalizację kontaktu osób postronnych z oczyszczonymi ściekami oraz bezpośrednią
i szybką dostawę do użytkownika. Metoda ta jednak jest optymalna na niewielkie odległości89.
W celu ocenienia możliwości w zakresie dystrybucji wody odzyskanej ze ścieków do
użytkowników tej wody wykonano analizy przestrzenne. Dane wykorzystywane w niniejszej
analizie to:
• punkty zrzutu ścieków komunalnych90;
• położenie terenów rolnych (z bazy LPIS - bazy uzyskanej na potrzeby zlecenia z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
• gminy zagrożone
rozporządzenia).

deficytem

wód (wyznaczone

w

Etapie I

Oceny

projektu

Te dane wejściowe przeanalizowano pod kątem opłacalności ekonomicznej, biorąc pod
uwagę:
• odległość zakładu odzyskiwania wody od obszarów rolniczych – zakładając na potrzeby
opracowania, że maksymalna odległość transportu to 10 km;

89

Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (vol. 4), WHO, 2006
będące częścią opracowania pn. „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy” Część II:
Opracowanie bazy danych o presjach antropogenicznych, Etap I - część dotycząca poborów wód i zrzutów (IMiGW
– PIB, 2012)
90
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• wielkość oczyszczalni ścieków – przyjęto te o RLM > 10 000 – wyznaczono dla punktów
zrzutu jako przemnożenie współczynnika 0,2 przez średnią wielkość zrzutu w latach
2015, 2016 i 2019 – zakładając, że oczyszczalnie ścieków o RLM < 10 000 potencjalnie
nie zapewnią wystarczającej ilości wyprodukowanej wody z uwagi na zazwyczaj większą
nierównomierność dopływu ścieków do oczyszczalni o małej liczbie mieszkańców91;
• wielkość upraw rolnych – na potrzeby opracowania przyjęto te których powierzchnia jest
większa niż 10 ha – gdyż przy mniejszych powierzchniach upraw taka inwestycja
mogłaby nie być ekonomiczna.
Przedstawiony poniżej wynik analiz przybliża potencjalną możliwość pokrycia
zapotrzebowania na odzyskaną wodę w gminach objętych deficytem wód (wyznaczonych
w Etapie I). Przedstawiona analiza jest bardzo ogólna i ma na celu zobrazować perspektywy
możliwości w zakresie dystrybucji odzyskanej wody ze ścieków.
Na Rys. 1 przedstawiono analizę powierzchni obszarów użytkowanych rolniczo
w odległościach 2 km, 5 km oraz 10 km od punktów zrzutu ścieków – czyli oczyszczalni
ścieków o RLM powyżej 10 000.
Wyznaczone obszary prezentują jaki obszar terenów rolniczych w Polsce mógłby być objęty
budową rurociągów w granicach opłacalności (czyli do 10 km). Analiza ta jednak nie
uwzględnia specyficznych warunków topograficznych terenu, możliwości technologicznych ani
warunków szczególnych.
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Rys. 1 Tereny rolne z bazy LPIS w odległość 2, 5 i 10 km od punktów zrzutu ścieków w Polsce
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Analiza przedstawiona na Rys. 2 obrazuje wyłącznie potencjalną możliwość dystrybucji
odzyskanej wody na terenach gmin wytypowanych jako wykazujące ewentualne
zapotrzebowanie na taką wodę do nawodnień w rolnictwie. Na mapie zobrazowano gminy,
które w badaniach uwzględniających wartość KBW (w okresie 11.V-10.VII w latach 2017-2019
na terenach rolniczych), a także deficyt wód podziemnych i powierzchniowych – zostały
wytypowane jako obszary o potencjalnym zapotrzebowaniu na odzyskaną wodę (szczegółowy
opis przeprowadzonych analiz w tym celu przedstawiono w Etapie I) oraz kolorem zaznaczono
powierzchnię do jakiej istnieje potencjalna możliwość dostarczenia odzyskanej wody (do 2 km,
do 5 km i do 10 km).
Tab. 6.1 Powierzchnia terenów rolnych i suma odległości w buforach 2 km, 5 km i 10 km od
punktu zrzutu ścieków w gminach wytypowanych jako zagrożone deficytem wód
Wielkość bufora
wokół punktu zrzutu

Liczba gmin

2 km
5 km
10 km

322
355
386

Powierzchnia terenów
rolnych w zasięgu
buforów w gminach
1 054,84 km2
6 543,45 km2
17 375,00 km2

Suma odległości*
1 752,65 km
18 487,41 km
72 755,67 km

* suma odległości od punktu zrzutu ścieków do centralnych części kompleksów terenów rolniczych o powierzchni
większej niż 10 ha

Podsumowując powyższe badania określono, że 55% gmin, wytypowanych jako obszary
o potencjalnym zapotrzebowaniu na taką wodę, mogłoby być objęte systemem dystrybucji. Nie
oznacza to jednak, że nie jest to możliwe w pozostałych gminach. Powyższe analizy mają
charakter bardzo ogólny i służą oszacowaniu kosztów związanych z zapotrzebowaniem na
odzyskaną wodę ze ścieków do nawadniania w rolnictwie.
Analizując koszt budowy rurociągu dystrybucyjnego wzięto pod uwagę koszt koniecznych
robót ziemnych, koszt materiału, koszt wykonania prac i inne czynniki. Na podstawie
rozpoznania w zakresie kosztorysów budowy rurociągów92,93,94,95,96, przyjęto wysokość kosztu
budowy rurociągu dystrybucyjnego oczyszczone ścieki na 200 zł za mB.
A więc koszt budowy rurociągów dystrybuujących odzyskaną wodę do terenów rolnych, na
których istnieje potencjalne zapotrzebowanie na ponowne wykorzystanie wody w procesie
nawadniania z uwagi na deficyt wód, szacunkowo wyniósłby:
• W buforach do 2 km: 350 530 788 zł
• W buforach do 5 km: 3 697 481 752 zł
• W buforach do 10 km: 14 551 134 802 zł

https://www.pwik.wolomin.pl/tmpy/file/Cennik/Cennik%202018.pdf (dostęp 31.10.2019 r.)
http://cennikremontow.pl/instalacje-wodno-kanalizacyjno-gazowe-katowice-cennik (31.10.2019 r.)
94 http://wikkrzeszowice.pl/biuro-obslugi-klienta/ceny-uslug/cennik-uslug-w-zakresie-wykonywania-przylaczy-wodkan/ (dostęp 31.10.2019 r.)
95 https://poradnikprojektanta.pl/przykladowy-koszt-budowy-przylacza-wodociagowego/ (dostęp 31.10.2019 r.)
96 http://zwik-lomianki.pl/p2_informacje.php?text=492342884 (dostęp 31.10.2019 r.)
92
93
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Rys. 2 Tereny wyznaczone jako potencjalne obszary wykorzystania odzyskanej wody do nawodnień w rolnictwie
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7

Analiza funkcjonujących oczyszczalni ścieków w Polsce pod kątem jakości
odzyskiwanej wody ze ścieków

W celu analizy funkcjonowania w Polsce oczyszczalni ścieków, w których wykorzystywana jest
odzyskana woda, oraz które potencjalnie mogą spełniać wymagania proponowane przez
rozporządzenie, przeprowadzono ankietyzację97. Poddano analizie łącznie 225 oczyszczalni
ścieków komunalnych, w tym:
• RLM poniżej 2 000

18 oczyszczalni

• RLM 2 000 – 9 999

67 oczyszczalni

• RLM 10 000 – 14 999

30 oczyszczalni

• RLM 15 000 – 99 999

91 oczyszczalni

• RLM powyżej 100 000

19 oczyszczalni

Szczegółowe wyniki zestawiono w Tab. 7.1. Z przeprowadzonych badań wynika, że 37% z 225
przeanalizowanych oczyszczalni wykorzystuje na terenie zakładu wodę odzyskaną ze
ścieków. Woda wykorzystywana jest najczęściej jako woda technologiczna, w celach
utrzymania czystości pras osadów lub innych elementów ciągu technologicznego oraz
do zasilania skruberów i do chłodzenia komór Autotermicznej Termofilnej Stabilizacji Osadu.
Jedna z ankietowanych oczyszczalni wykazała również podlewanie terenów zielonych na
obszarze zakładu jako zastosowanie oczyszczonych ścieków. Natomiast woda odzyskana
ze ścieków nie jest wykorzystywana rolniczo w żadnym przypadku.
Prawie połowa (44%) ankietowanych oczyszczalni, oprócz podstawowych wskaźników
wymaganych rozporządzeniem (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny),
bada również m.in. metale ciężkie, węglowodory ropopochodne lub/i sumę siarczków
i chlorków. Żadna z oczyszczalni aktualnie nie prowadzi pomiarów w zakresie
mikrobiologii ścieków oczyszczonych. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie oczyszczalnie
posiadają własne laboratorium – częstą praktyką jest zlecanie badań podmiotom
zewnętrznym.
Analizując możliwości obecnie stosowanej technologii wśród badanych oczyszczalni ścieków,
57 z nich zdeklarowało ewentualną możliwość pomiaru wszystkich wskaźników
proponowanych przez projektowane rozporządzenie, tj. BZT5, zawiesinę ogólną, mętność,
E. coli, Legionella sp. i nicienie jelitowe. W tym:
• RLM poniżej 2 000

7 oczyszczalni

• RLM 2 000 – 9 999

23 oczyszczalni

• RLM 10 000 – 14 999

11 oczyszczalni

• RLM 15 000 – 99 999

14 oczyszczalni

• RLM powyżej 100 000

2 oczyszczalnie

Ankietyzacja wykazała, że funkcjonuje 8 oczyszczalni ścieków komunalnych, które
obecnie są w stanie mierzyć wszystkie parametry oraz osiągnąć wszystkie
proponowane wymagania jakościowe odzyskanej wody. Zakłady o RLM poniżej 2 000

Wzór ankiety dołączono jako Załącznik 1, a wyniki ankietyzacji jako Załącznik 4 (wyłącznie w wersji
elektronicznej)
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i powyżej 100 000 nie spełniają takich założeń, natomiast spełniających wymogi jest
5 oczyszczalni o RLM 2 000 – 9 999, 2 oczyszczalnie o RLM 10 000 – 14 999 oraz
1 oczyszczalnia o RLM 15 000 – 99 999.
Ponad połowa (52%) oczyszczalni wykazała, że modernizacja technologii w oczyszczalniach
ścieków pozwoliłaby na osiągnięcie proponowanych wymagań. Część analizowanych
zakładów podjęła próby oszacowania kosztu ewentualnej modernizacji. Najczęściej są to
kwoty od 1 mln zł do 10 mln zł (łącznie 33 oczyszczalnie), a najrzadziej poniżej miliona zł
(łącznie 4 oczyszczalnie), kwoty w przedziale 10 - 20 mln zł wskazało 13 oczyszczalni, a kwoty
powyżej 20 mln zł 12 oczyszczalni.
Najczęściej wskazywanym problemem w dostosowaniu się oczyszczalni do proponowanych
wymagań są kwestie finansowe. Wskazywano na brak środków własnych lub brak możliwości
dofinansowań do takich modernizacji. Duże koszty często są związane z brakiem
odpowiedniej technologii do uzyskania takich parametrów oraz ich mierzenia. Równie istotnym
problemem są ograniczenia technologiczne lub aktualny stan istniejących ciągów
technologicznych oczyszczania ścieków. Często stosowana jest przestarzała technologia
o znacznym stopniu wyeksploatowania. Kilka spośród badanych oczyszczalni wskazało jako
problem brak zainteresowania lub zapotrzebowania na odbiór uzdatnionej wody, albo na
usytuowanie zakładu w strefie silnie zurbanizowanej i znaczną odległość oczyszczalni od
terenów rolniczych. Wśród innych problemów wymieniano również brak wytycznych
i wymogów prawnych, które nakładałyby obowiązek osiągania takich parametrów, brak
możliwości pomiaru odpowiednich wskaźników lub nierównomierne obciążenie hydrauliczne
oraz jakość lub ilość ścieków na dopływie.
Poniższy wykres (Rys. 3) prezentuje procent z ankietowanych oczyszczalni ścieków
z każdego przedziału RLM, które aktualnie deklarują osiągnięcie poszczególnych parametrów
zaproponowanych w projekcie rozporządzenia.
Najwięcej oczyszczalni deklaruje możliwość osiągnięcia wartości wskaźników BZT5 poniżej
10 mg/l oraz zawiesiny ogólnej poniżej 10 mg/l: liczba tych oczyszczalni rośnie wraz
z wartością RLM – najmniej oczyszczalni jest o RLM poniżej 2 000 (ok 20% dla BZT5
i zawiesiny ogólnej), a najwięcej o RLM powyżej 100 000 (ok 90% dla BZT5 i ok 69% dla
zawiesiny ogólnej). Jednak jednocześnie te same oczyszczalnie, które deklarują możliwość
osiągnięcia parametrów BZT5 i zawiesiny ogólnej – nie są w stanie osiągnąć wskaźników
mikrobiologicznych. Istnieje prawdopodobieństwo, że odpowiedzi przeczące dotyczące
parametrów mikrobiologicznych są zawyżone, gdyż nie są one standardowo mierzone i brak
jest wystarczających danych, czy funkcjonująca oczyszczalnia ścieków faktycznie ich nie
osiągnie. Potencjalnie oczyszczalni ścieków, które są w stanie osiągnąć wymagane
parametry, może być więcej.
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Ankietowane oczyszczanie ścieków mogące spełnić proponowane wymogi
RLM < 2000

RLM 2 000 - 9 999

RLM 10 000 - 14 999

RLM 15 000 - 99 999

RLM > 100 000

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

BZT5
≤ 10
[mg/l]

Zawiesina ogólna
≤ 10
[mg/l]

Mętność
≤5
[NTU]

E. coli
≤ 10
[cfu/100 ml]

E. coli
≤ 100
[cfu/100 ml]

E. coli
≤ 1 000
[cfu/100 ml]

E. coli
≤ 10 000
[cfu/100 ml]

Legionella sp.
≤ 1 000
[cfu/l]

Nicienie jelitowe
(helminty)
≤1
[liczba jaj/l]

Rys. 3 Wykres prezentujący procent z oczyszczalni ścieków komunalnych z podziałem na RLM, które zdeklarowały możliwość osiągnięcia
poszczególnych parametrów proponowanych przez projektowane rozporządzenie
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Tab. 7.1 Analiza oczyszczalni ścieków, które spełniają wymogi projektu rozporządzenia98
Oczyszczalnie ścieków o RLM:

Łącznie

Analizowane aspekty
< 2 000

2 000 - 9 999

Liczba analizowanych oczyszczalni

18

67

30

91

19

225

Oczyszczalnie w których wykorzystuje się
odzyskaną wodę

1

10

9

53

11

84

BZT5

15

62

27

88

18

211

Zawiesina ogólna

15

60

27

88

18

209

Mętność

7

32

16

46

8

109

E. coli

7

26

12

19

5

69

Legionella spp.

7

25

11

14

2
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Nicienie jelitowe

7

25

12

15

4

63

Wszystkie powyższe razem:

7

23

11

14

2

57

BZT5 ≤ 10 [mg/l]

4

34

22

71

17

149

Zawiesina ogólna ≤ 10 [mg/l]

4

29

15

58

13

118

Mętność ≤ 5 [NTU]

2

13

7

26

2

50

E. coli ≤ 10 [cfu/100 ml]

0

8

3

3

0

14

Oczyszczalnie, w
których obecnie jest
możliwość badania:

Oczyszczalnie, które
są w stanie osiągnąć
proponowane
parametry:

98

Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji
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10 000 - 14 999 15 000 - 99 999

> 100 000

Oczyszczalnie ścieków o RLM:

Łącznie

Analizowane aspekty
< 2 000

2 000 - 9 999

E. coli ≤ 100 [cfu/100 ml]

1

9

3

4

0

17

E. coli ≤ 1 000 [cfu/100 ml]

0

10

4

6

1

19

E. coli ≤ 10 000 [cfu/100 ml]

0

13

4

6

1

22

Legionella spp. ≤ 1 000 [cfu/l]

0

8

3

5

0

16

Nicienie jelitowe (helminty) ≤ 1
[liczba jaj/l]

0

10

3

3

0

16

Oczyszczalnie spełniające wszystkie wymagania

0

5

2

1

0

8

Oczyszczalnie, w których modernizacja pozwoliłaby
na osiągnięcie proponowanych wymagań:

7

39

18

47

7

118

poniżej 1 miliona zł

0

2

0

2

0

4

od 1 do 10 milionów zł

4

17

4

6

2

33

od 10 do 20 milionów zł

1

8

0

3

1

13

powyżej 20 milionów zł

0

2

3

7

0

12

wysokie koszty i brak środków
finansowania

5

31

12

33

7

88

ograniczenia technologiczne

2

13

5

19

6

45

brak zainteresowania na odbiór
uzdatnionej wody

0

2

0

1

1

4

inne

3

13

3

14

6

39

Szacunkowe koszty
takich modernizacji:

Przeszkody
w dostosowaniu
oczyszczalni do
wymagań:
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10 000 - 14 999 15 000 - 99 999

> 100 000

7.1

Oczyszczalnie ścieków spełniające wymogi projektu rozporządzenia

Analizując wyniki przeprowadzonej ankietyzacji, podjęto próbę określenia liczby oczyszczalni,
które obecnie – z wykorzystaniem aktualnie funkcjonujących w zakładach technologii oraz
możliwości pomiaru wskaźników – spełniają wymogi proponowane w projekcie
rozporządzenia. W tym celu:
• przestudiowano szczegółowo wymagania jakościowe stawiane poszczególnym klasom
odzyskanej wody;
• zestawiono oczyszczalnie, które zdeklarowały możliwość osiągnięcia proponowanych
parametrów dla poszczególnych klas odzyskanej wody;
• zwrócono uwagę na możliwość mierzenia wybranych wskaźników;
• w poniższych analizach nie ujęto oczyszczalni ścieków komunalnych, które z racji braku
pomiarów niektórych wymaganych rozporządzeniem wskaźników w oczyszczonych
ściekach nie były w stanie stwierdzić czy technologia stosowana w tych oczyszczalniach
osiągnie proponowany poziom oczyszczenia ścieków.
Klasa A – zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, klasa jakości A ma znaleźć
zastosowanie w uprawach roślin spożywczych, które mogą być konsumowane na surowo oraz
gdzie oczyszczone ścieki są stosowane bezpośrednio na jadalne części roślin – stąd jest to
klasa o najbardziej restrykcyjnych wymaganiach odnoszących się do odzyskanej wody. Takie
stosowanie oczyszczonych ścieków może nieść ryzyko narażenia konsumenta na patogeny
obecne w tej wodzie. Woda tej klasy powinna być badana z uwzględnieniem E. coli, BZT5,
zawiesiny ogólnej oraz mętności. Wszystkie parametry powinny być monitorowane co najmniej
raz w tygodniu, a ponadto mętność powinna być monitorowana stale. Woda klasy A może być
stosowana we wszystkich metodach nawadniania upraw.
Tab. 7.2 Zastosowania, minimalne wymogi i częstotliwość monitoringu parametrów
klasy A odzyskanej wody
Klasa A

E. coli

BZT5

Zawiesina
ogólna

Mętność

Wszystkie rośliny spożywcze,
w tym uprawy okopowe
spożywane na surowo i rośliny
spożywcze, których część
jadalna ma bezpośredni
kontakt z odzyskaną wodą.
Nawadniane wszystkimi
metodami.

≤ 10
[cfu/100 ml]
lub w granicy
wykrywalności

≤ 10
[mg/l]

≤ 10
[mg/l]

≤5
[NTU]

raz na tydzień

w sposób
ciągły

Monitoring:
raz na tydzień

raz na tydzień

Tab. 7.3 Liczba ankietowanych oczyszczalni, które spełniają wymagania dla klasy A
Oczyszczalnie, które
obecnie mogą spełnić
wszystkie wymagane
parametry
obecnie mogą spełnić i mierzyć
wszystkie wymagane
parametry

< 2 000

Oczyszczalnie ścieków o RLM:
2 000 10 000 15 000 9 999
14 999
99 999

> 100 000

0

8

3

3

0

0

6

2

1

0
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Parametry proponowane dla klasy A obejmują BZT5 i zawiesinę ogólną – mierzone
standardowo w każdej oczyszczalni – jednak proponowana wartość jest niższa od obecnie
obowiązujących99 – oraz wskaźnik E. coli i mętność, które nie są objęte standardowymi
pomiarami. Dodatkowo monitoring parametrów, w przypadku BZT5 i zawiesiny ogólnej, jest
częstszy od obecnie obowiązującego.
Żadna z ankietowanych oczyszczalni o RLM poniżej 2 000 i powyżej 100 000 nie jest obecnie
w stanie osiągnąć powyższych parametrów (Tab. 7.2). Oczyszczalni ścieków komunalnych,
które zdeklarowały, że mogą osiągnąć zakładane wartości jest 14 (wyszczególnienie w Tab.
7.3). Oczyszczalni, które mogą dodatkowo monitorować te wskaźniki jest mniej – łącznie 9.
W dalszych analizach założono, że tylko w klasie A odzyskanej wody istotne jest, aby
oczyszczalnia była w stanie dokonywać pomiarów mętności (gdyż mętność ma być
monitorowana w sposób ciągły), a w pozostałych wskaźnikach (gdzie wymagany jest
monitoring raz na określony czas) aktualna możliwość pomiarów nie jest tak istotna –
oczyszczalnia może zlecać takie pomiary podmiotom zewnętrznym.
Klasa B – ta klasa odzyskanej wody ma znaleźć zastosowanie w uprawach roślin
spożywczych, które mogą być konsumowane na surowo lub po przetworzeniu oraz gdzie
oczyszczone ścieki nie są stosowane bezpośrednio na jadalne części roślin; mogą to być
również uprawy niespożywcze (pasza dla zwierząt gospodarczych). Woda tej klasy powinna
być badana z uwzględnieniem E. coli, BZT5 i zawiesiny ogólnej. Wszystkie parametry powinny
być monitorowane co najmniej raz w tygodniu. Woda klasy B może być stosowana we
wszystkich metodach nawadniania upraw.
Tab. 7.4 Zastosowania, minimalne wymogi i częstotliwość monitoringu parametrów
klasy B odzyskanej wody
Klasa B

Rośliny spożywcze spożywane
na surowo, których część
jadalna jest produkowana
powyżej poziomu gruntu i nie
ma bezpośredniego kontaktu
z odzyskaną wodą, rośliny
spożywcze spożywane po
przetworzeniu i uprawy
niespożywcze (w tym uprawy
stosowane jako pasza dla
zwierząt wykorzystywanych do
produkcji mleka lub mięsa)
Nawadniane wszystkimi
metodami.

99

E. coli

BZT5

≤ 100
[cfu/100 ml]

≤ 25 mg/l O2
lub 70-90 %
redukcji

raz na tydzień

Monitoring:
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM
2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM
10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM
50 000 i więcej)

Zawiesina
ogólna
≤ 35 mg/l
lub 90 % redukcji
(dla RLM > 10 000)
≤ 60 mg/l
lub 70 % redukcji
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM
2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM
10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM
50 000 i więcej)
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Tab. 7.5 Liczba ankietowanych oczyszczalni, które spełniają wymagania dla klasy B
Oczyszczalnie, które
obecnie mogą spełnić
wszystkie wymagane
parametry
obecnie mogą spełnić i mierzyć
wszystkie wymagane
parametry

Oczyszczalnie ścieków o RLM:
2 000 10 000 15 000 9 999
14 999
99 999

< 2 000

> 100 000

0

9

3

4

0

0

7

2

1

0

Klasa C – ta klasa odzyskanej wody ma takie samo zastosowanie w uprawach roślin jak klasa
B, jedyną różnicą jest dopuszczalna metoda nawadniania – może to być tylko nawadnianie
kropelkowe.
Tab. 7.6 Zastosowania, minimalne wymogi i częstotliwość monitoringu parametrów
klasy C odzyskanej wody
Klasa C

Rośliny spożywcze spożywane
na surowo, których część
jadalna jest produkowana
powyżej poziomu gruntu i nie
ma bezpośredniego kontaktu
z odzyskaną wodą, rośliny
spożywcze spożywane po
przetworzeniu i uprawy
niespożywcze (w tym uprawy
stosowane jako pasza dla
zwierząt wykorzystywanych do
produkcji mleka lub mięsa)
Nawadniane kropelkowo.

E. coli

BZT5

≤ 1 000
[cfu/100 ml]

≤ 25 mg/l O2
lub 70-90 %
redukcji

Monitoring:
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM
2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM
10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM
50 000 i więcej)

dwa razy w
miesiącu

Zawiesina
ogólna
≤ 35 mg/l
lub 90 % redukcji
(dla RLM > 10 000)
≤ 60 mg/l
lub 70 % redukcji
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM
2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM
10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM
50 000 i więcej)

Tab. 7.7 Liczba ankietowanych oczyszczalni, które spełniają wymagania dla klasy C
Oczyszczalnie, które
obecnie mogą spełnić
wszystkie wymagane
parametry
obecnie mogą spełnić i mierzyć
wszystkie wymagane
parametry

< 2 000

Oczyszczalnie ścieków o RLM:
2 000 10 000 15 000 9 999
14 999
99 999

> 100 000

0

10

4

6

1

0

8

2

2

1
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Klasa D – ta klasa odzyskanej wody nie będzie stosowana na uprawach spożywczych,
a jedynie na przemysłowych, energetycznych i nasiennych – stąd wymagania tej klasy
dopuszczają najwyższe wartości wskaźnika E. coli. Woda klasy D może być stosowana we
wszystkich metodach nawadniania upraw.
Tab. 7.8 Zastosowania, minimalne wymogi i częstotliwość monitoringu parametrów
klasy D odzyskanej wody
Klasa D

E. coli

BZT5

≤ 10 000
[cfu/100 ml]

≤ 25 mg/l O2
lub 70-90 %
redukcji

Monitoring:
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM
2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM
10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM
50 000 i więcej)

Uprawy przemysłowe,
energetyczne i nasienne.
Nawadniane wszystkimi
metodami.
dwa razy w
miesiącu

Zawiesina
ogólna
≤ 35 mg/l
lub 90 % redukcji
(dla RLM > 10 000)
≤ 60 mg/l
lub 70 % redukcji
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM
2 000 – 10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM
10 000- 49 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM
50 000 i więcej)

Tab. 7.9 Liczba ankietowanych oczyszczalni, które spełniają wymagania dla klasy D
Oczyszczalnie, które
obecnie mogą spełnić
wszystkie wymagane
parametry
obecnie mogą spełnić i mierzyć
wszystkie wymagane
parametry

< 2 000

Oczyszczalnie ścieków o RLM:
2 000 10 000 15 000 9 999
14 999
99 999

> 100 000

0

13

4

6

1

0

11

2

2

1

W klasach B, C i D wymagania odnośnie BZT5 oraz zawiesiny ogólnej są takie same jak
w dyrektywie Rady 91/271/EWG – czyli są to wartości które obecnie obowiązują oczyszczalnie
ścieków. Jednak należy zwrócić uwagę, że implementując dyrektywę Rady 91/271/EWG do
prawa polskiego100, niektóre wymagania zostały zaostrzone. Odnosi się to do:
• parametru BZT5 dla oczyszczalni o RLM powyżej 15 000,

100
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• parametru zawiesiny ogólnej dla oczyszczalni o RLM 2 000 – 9 999,
• wymagania dla RLM poniżej 2 000 nie są regulowane przez Załącznik 1 dyrektywy Rady
91/271/EWG.
Wynika z tego, że wszystkie funkcjonujące oczyszczalnie o RLM powyżej 2 000 spełniają
wymagania odnośnie BZT5 oraz zawiesiny ogólnej dla klasy B, C i D. Monitoring tych
parametrów również będzie taki sam jak dotychczas obowiązujący. Parametrem, który nie był
do tej pory mierzony, jest E. coli. Wymagania w klasach B, C i D różnią się jedynie wielkością
dopuszczalną wskaźnika E. coli oraz częstotliwością monitorowania.

Procent ankietowanych oczyszczalni mogących osiągnąć wymagane klasy
odzyskanej wody
100%

< 2 000

2 000 - 9 999

10 000 - 14 999

15 000 - 99 999

> 100 000

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Klasa A

Klasa B

Klasa C

Klasa D

Rys. 4 Procent z ankietowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, które mogą odzyskiwać
wodę o odpowiednich klasach (bez uwzględnienia dodatkowych wymogów Legionella spp.
i nicienie jelit)
Analizując ilość ankietowanych oczyszczalni, które są w stanie osiągnąć wymagania dla
poszczególnych klas odzyskanej wody, ustalono, że:
•

Dla klasy A – najbardziej restrykcyjnej – najmniej oczyszczalni jest obecnie w stanie
osiągnąć dopuszczalne parametry;

•

Dla klasy D – najmniej restrykcyjnej – najwięcej oczyszczalni spełnia proponowane
wymogi;

•

Najwięcej oczyszczalni, które zdeklarowały możliwość ociągnięcia proponowanych
parametrów, to te o RLM 2 000 – 9 999;
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•

Oczyszczalnie o RLM poniżej 2 000 nie są w stanie osiągnąć parametrów dla żadnej
klasy;

•

Nieliczne oczyszczalnie o RLM powyżej 100 000 są w stanie osiągnąć poziomy
oczyszczenia dla klas C i D.

Ponadto wyszczególniono dwa dodatkowe wskaźniki Legionella spp. oraz nicienie jelit.
Określono dla nich wymogi, które należy spełnić niezależnie od klasy odzyskanej wody, gdy:
•

odzyskana woda ma być stosowana w rozpylaniu w szklarniach – wtedy należy
spełniać wymogi odnośnie Legionella spp.;

•

nawadniane odzyskaną wodą mają być pastwiska lub uprawy pastewne – wtedy
należy spełniać wymogi odnośnie nicieni jelit (jaj hemintów).

Tab. 7.10 Dodatkowe wymogi dla wszystkich klas
Klasy A, B, C, D
jeżeli istnieje ryzyko rozpylania
w szklarniach

dla nawadniania pastwisk lub
upraw pastewnych

Inne wymogi
Legionella spp.

Nicienie jelit
(jaja helmintów)

Monitoring:

< 1 000 [cfu/l]

raz na tydzień

≤ 1 [jajo/l]

dwa razy
w miesiącu lub
częstotliwość
określona przez
operatora zakładu
oczyszczania
w zależności od
liczby jaj w ściekach
dostarczanych do
zakładu
oczyszczania

Tab. 7.11 Liczba ankietowanych oczyszczalni, które spełniają wymagania dodatkowe
Oczyszczalnie, które

obecnie mogą spełniać ten
parametr
obecnie mogą mierzyć i
spełniać ten parametr
spełniają wymagania klasy A
i ten parametr
spełniają wymagania klasy B
i ten parametr.
spełniają wymagania klasy C
i ten parametr
spełniają wymagania klasy D
i ten parametr

Oczyszczalnie ścieków o RLM:
2 000 10 000 15 000 < 2 000
9 999
14 999
99 999
Legionella spp.

> 100 000

0

8

3

5

0

0

6

2

1

0

0

7

3

3

0

0

8

3

4

0

0

8

3

5

0

0

8

3

5

0

Nicienie jelit (jaja helmintów)
obecnie mogą spełniać ten
parametr
obecnie mogą mierzyć i
spełniać ten parametr

0

10

3

3

0

0

7

2

1

0
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Oczyszczalnie, które
spełniają wymagania klasy A
i ten parametr
spełniają wymagania klasy B
i ten parametr
spełniają wymagania klasy C
i ten parametr
spełniają wymagania klasy D
i ten parametr

< 2 000

Oczyszczalnie ścieków o RLM:
2 000 10 000 15 000 9 999
14 999
99 999

> 100 000

0

7

3

3

0

0

8

3

3

0

0

8

3

3

0

0

9

3

3

0

Obecnie z 225 przeanalizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 7% jest w stanie
osiągnąć dopuszczalną zawartość wskaźników Legionella spp. i nicieni jelitowych bez
uwzględnienia RLM. Żadna oczyszczalnia o RLM poniżej 2 000 oraz powyżej 100 000
obecnie nie może osiągnąć zakładanych parametrów.

7.2

Ocena możliwości osiągnięcia wymaganej jakości odzyskanej wody

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty wspomniane w rozdziale 7, dokonano oceny możliwości
osiągnięcia wymaganej jakości wody odzyskanej ze ścieków przez funkcjonujące
oczyszczalnie. Ustalono, że spośród 225 analizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych,
niewielki odsetek (11%) ma możliwość obecnie osiągnąć zakładane parametry – przy
założeniu, że spełniają wymagane parametry dla co najmniej jednej klasy odzyskanej wody.
Aktualnie funkcjonujące oczyszczalnie, które są w stanie osiągnąć wskaźnik
E. coli poniżej 10 000 cfu/100 ml mogą uzyskać klasę D odzyskanej wody i takich oczyszczalni
jest najwięcej (łącznie 24 oczyszczalni). Jednak 16 z tych oczyszczalni może również obecnie
wykonywać pomiary wskaźnika E. coli. Dalsze analizy wykazały, że prawie połowa wszystkich
oczyszczalni (48%) niespełniających wymagań dla żadnej z klas, będzie w stanie osiągnąć
dopuszczalne wskaźniki po przeprowadzeniu modernizacji technologii.
Poniżej zestawiono oczyszczalnie ścieków, które odpowiednio:
• spełniają wymogi dla co najmniej jednej klasy odzyskanej wody (czyli te, które spełniają
kryteria przynajmniej klasy D);
• obecnie nie spełniają wymagań dla klasy D (czyli, nie spełniają również dla żadnej innej
klasy), jednak zdeklarowały, że modernizacja technologii pozwoliłaby na osiągnięcie
wymagań;
• nie spełniają wymagań dla klasy D oraz nie mają możliwości przeprowadzenia
niezbędnych modernizacji technologii;
• nie były w stanie stwierdzić czy oczyszczalnia obecnie spełnia wymogi oraz czy
modernizacja umożliwiłaby spełnienie tych wymagań.
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Analizowane oczyszczalnie ścieków komunalnych

Spełniające po przeprowadzeniu
modernizacji

11%

Niespełniające - bez możliwości modernizacji

11%
48%

Spełniające wymogi

30%

Brak takich informacji

Rys. 5 Ocena możliwości osiągnięcia wymaganej jakości odzyskanej wody we wszystkich
analizowanych oczyszczalniach ścieków komunalnych

Analizowane oczyszczalnie ścieków komunalnych
Spełniające wymogi
Brak takich informacji

Spełniające po przeprowadzeniu modernizacji
Niespełniające - bez możliwości modernizacji

100%
90%

15

8

80%
70%

11

6

4
31

1
10

60%

7

50%
33

40%

17
44

30%
20%

7

7

10%

13

4

0%
< 2 000

2 000 - 9 999

10 000 - 14 999

6

1

15 000 - 99 999

> 100 000

Rys. 6 Ocena możliwości osiągnięcia wymaganej jakości odzyskanej wody w ankietowanych
oczyszczalniach ścieków komunalnych z podziałem na RLM
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Ze szczegółowej analizy wynika, że najwięcej oczyszczalni, które obecnie spełniają wymogi
dla co najmniej jednej klasy, jest tych o RLM 2 000 – 9 999, jednak stanowią one niecałe 20%
ze wszystkich oczyszczalni o tej wartości RLM. Największy procent wśród wszystkich
oczyszczalni stanowią te, których modernizacja umożliwiłaby spełnianie wymogów; wyjątkiem
są oczyszczalnie o RLM poniżej 2 000.
Niemniej osiągnięcie zakładanych parametrów jest obecnie możliwe, a po właściwych
modernizacjach oczyszczalni liczba zakładów, które będą mogły przeznaczać oczyszczone
ścieki do nawodnień w rolnictwie może stanowić ponad połowę przeanalizowanych
oczyszczalni.
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8

Rekomendacje
i instytucji

w

zakresie

właściwych

organów

administracji

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem poprzez właściwy organ / właściwe organy
rozumie się organ lub organy wyznaczone przez państwo członkowskie do wypełnienia
zobowiązań wynikających z rozporządzenia w odniesieniu do przyznawania zezwoleń lub
upoważnień do otrzymywania i dostarczania odzyskanej wody i sprawdzania zgodności
z przepisami oraz w odniesieniu do przyznawania odstępstw dla projektów badawczych.

8.1

Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem

W oparciu o definicje zawarte w omawianym projekcie rozporządzenia, zarządzanie
ryzykiem oznacza systematyczne zarządzanie, które konsekwentnie zapewnia
bezpieczeństwo ponownego wykorzystania wody w konkretnym kontekście. Zgodnie
z artykułem 5 właściwy organ powinien zapewnić, aby do celów otrzymywania,
dostarczania i wykorzystywania odzyskanej wody, w oparciu o kluczowe elementy
zarządzania ryzykiem określone w załączniku II, został sporządzony plan zarządzania
ryzykiem. Plan ten może obejmować jeden system ponownego wykorzystania wody lub
większą ich liczbę oraz powinien:
• określać obowiązki z zakresu zarządzania ryzykiem,
• identyfikować potencjalne ryzyka i zagrożenia oraz dostosowane do nich
odpowiednie środki zapobiegawcze lub naprawcze,
• zawierać propozycje wszelkich wymogów dodatkowych w stosunku do wymogów
określonych w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego
ryzyka przed przekroczeniem punktu kontroli zgodności z przepisami.
Ponadto, plan zarządzania ryzykiem może określać wymogi dodatkowe w stosunku do
wymogów określonych w załączniku I (dotyczących zastosowania i określających
minimalne wymogi) po przekroczeniu punktu kontroli zgodności z przepisami i podmiot
odpowiedzialny za ich spełnienie. W planie można również określić dodatkowe bariery,
o których mowa w art. 4 ust. 3, w tym warunki dotyczące przechowywania, dystrybucji
i wykorzystania.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi zdefiniowano ocenę ryzyka jako proces polegający
na identyfikacji zagrożeń i analizie ryzyka przeprowadzony na podstawie obowiązującej
w czasie dokonywania tej oceny normy PN-EN 15975-2 "Bezpieczeństwo zaopatrzenia
w wodę do spożycia - Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka - Część 2:
Zarządzanie ryzykiem". Przy opracowaniu oceny ryzyka uwzględnia się czynniki określone
dla obszaru zaopatrzenia w wodę, o których mowa w § 11 pkt 1, 2 i 4-9., tj.:
• jakość i rodzaj ujmowanej wody,
• zanieczyszczenia występujące w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem
usytuowania ujęcia wody, ustanowionej strefy ochronnej ujęcia i oceny zagrożenia
zdrowotnego przeprowadzonego dla tego ujęcia,
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• zastosowane technologie ze szczególnym uwzględnieniem, czy materiały i wyroby
używane do uzdatniania wody uzyskały pozytywną ocenę higieniczną właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
• długość sieci wodociągowej,
• materiały użyte do budowy sieci wodociągowej,
• wiek wodociągu,
• sytuację epidemiczną, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych,
• aktualne potrzeby i cele badań.
Zgodnie z wspomnianym wyżej rozporządzeniem, ocenę ryzyka mogą przeprowadzić
podmioty wymienione w §6-8, tj.:
• przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne,
• podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego
ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności
publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na
rynku spożywczym, wykorzystujących wodę,
• podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego
ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności
publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na
rynku spożywczym, wykorzystujących wodę dla mniej niż 50 osób lub mniej niż
średnio 10 m3 wody na dobę.
Ocena ryzyka powinna być zatwierdzona przez właściwego państwowego powiatowego
lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego konsumentów. Ponadto, ocena ryzyka sporządzona przez przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjne powinna zostać zatwierdzona przez właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) w pozostałym zakresie mającym na celu zapewnienie
należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości dostarczanej wody.
Mając na uwadze, że plan zarządzania ryzykiem w myśl projektowanego rozporządzenia:
• będzie stanowić podstawę udzielonych zezwoleń lub upoważnień dotyczących
odzyskanej wody,
• powinien zawierać, w zależności od przypadku, ocenę zagrożeń dla środowiska
naturalnego i ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt,
uzasadnione byłoby, analogicznie jak w przypadku zatwierdzania oceny ryzyka
przeprowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, rozważenie
następujących organów właściwych do ich zatwierdzenia – właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), jako organu właściwego do udzielenia zezwolenia lub
upoważnienia dotyczącego odzyskanej wody oraz właściwego państwowego
powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego jako organu
odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny
pracy w zakładach pracy oraz warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia101.

101

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
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8.2

Organy i instytucje odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń lub
upoważnień

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wszystkie przypadki otrzymywania i dostawy
odzyskanej wody przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie w sposób określony
w sekcji 1 załącznika I podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia lub upoważnienia.
Podmiot lub organ odpowiedzialny w zakresie odzyskanej wody składa wniosek
o udzielenie zezwolenia lub upoważnienia, lub zmianę istniejącego zezwolenia lub
upoważnienia do właściwego organu Państwa członkowskiego, w którym zakład
odzyskiwania wody prowadzi lub planuje prowadzić działalność.
Obecnie w przepisach krajowych funkcjonuje pojęcie zezwolenia na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Do posiadania takiego
zezwolenia zobowiązane są przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w myśl
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Mając na uwadze, iż projektowane rozporządzenie dotyczy odzyskiwania wody
z oczyszczonych ścieków komunalnych, odprowadzanych urządzeniami służącymi do
realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków
komunalnych, organem właściwym do wydawania zezwoleń lub upoważnień dotyczących
odzyskanej wody mógłby być, analogicznie jak w przypadku zezwoleń na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wójt (burmistrz, prezydent
miasta) udzielający takiego zezwolenia lub upoważnienia w drodze decyzji.
W myśl art. 6 ust. 3 projektu rozporządzenia zezwolenie lub upoważnienie powinno
opierać się na planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody,
wobec czego wydanie decyzji powinno być uzależnione od zajęcia stanowiska
(np. w formie zatwierdzenia planu zarządzania ryzykiem) przez właściwego
państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego
jako organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
środowiska, higieny pracy w zakładach pracy oraz warunkami zdrowotnymi żywności
i żywienia.

8.3

Organy i instytucje odpowiedzialne za kontrolę zgodności

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, właściwe organy powinny kontrolować
zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu,
w punkcie kontroli zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami powinna
zostać wykonana poprzez:
• kontrole na miejscu,
• wykorzystanie danych z monitorowania uzyskanych w szczególności zgodnie
z projektowanym rozporządzeniem i, w razie konieczności, dyrektywą Rady z dnia
21 maja 1991 roku dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG);
lub wszelkimi innymi odpowiednimi środkami.
W przypadku braku zgodności z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu,
właściwy organ wymaga od odpowiedzialnego podmiotu lub organu bezzwłocznego
podjęcia wszelkich środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami, jeżeli
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niezgodność ta powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego,
odpowiedzialny podmiot lub organ zawiesza wykorzystanie odzyskanej wody do czasu, aż
właściwy organ stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona.
Jeżeli wystąpi incydent mający wpływ na zgodność z warunkami zezwolenia lub
upoważnienia, odpowiedzialny podmiot lub organ powiadamia właściwy organ i inne
podmioty, na które ten incydent może mieć wpływ, oraz przekazuje właściwemu organowi
informacje niezbędne do dokonania oceny skutków takiego incydentu.
W myśl funkcjonującej w Polsce ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do kontroli działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności
wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, uprawniony jest organ wydający to
zezwolenie, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta), wobec czego zasadne wydaje się
przyjęcie takiego rozwiązania także w przypadku kontroli zgodności odzyskanej wody
z warunkami zezwolenia, o której mowa w projektowanym rozporządzeniu.
Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą, osoby upoważnione przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
• wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach
i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta
zezwoleniem;
• żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.
przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do dokonywania kontroli
inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.
Przy wyborze organu właściwego do przeprowadzania kontroli zgodności odzyskanej
wody z warunkami zezwolenia, należałoby uwzględnić także zapisy ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którą do zakresu działania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,
dotyczących w szczególności m.in.:
• higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych
elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
• nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
• warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
Kontrola zgodności w kontekście ochrony środowiska mogłaby być przeprowadzona przez
Inspekcję Ochrony Środowiska, która zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Zgodnie z przywołaną
ustawą do jej zadań należy m. in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz współdziałanie w zakresie ochrony
środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
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innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz
obrony cywilnej, a także organizacjami społecznym:
Ponadto, organem lub podmiotem właściwym do kontroli zgodności powinien być także
organ lub podmiot odpowiedzialny, realizujący obowiązki wynikające
z projektowanego rozporządzenia – analogicznie, jak w przypadku zapisów ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, zgodnie z którą do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody
zobowiązane jest przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

8.4

Organy
i
instytucje
społeczeństwa

odpowiedzialne

za

informowanie

W myśl art. 10 projektowanego rozporządzenia bez uszczerbku dla dyrektyw
2003/4/WE102 i 2007/2/WE103, gdy odzyskana woda jest wykorzystywana do nawadniania
w rolnictwie, jak określono w sekcji 1 załącznika I projektowanego rozporządzenia,
Państwa członkowskie zapewniają, by poprawne i aktualne informacje dotyczące
ponownego wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa w Internecie lub
w inny sposób. Są to informacje na temat:
• ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem;
• zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem, w tym warunków określonych przez właściwe organy zgodnie
z art. 6 ust. 3;
• wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1;
• punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1.
Informacje te powinny być aktualizowane co 2 lata. Ponadto, Państwa członkowskie
zapewniają, by decyzja podjęta zgodnie z art. 2 ust. 2 (dotycząca odstępstwa w przypadku
projektów badawczych) była publicznie dostępna w Internecie lub w inny sposób.
Uzasadnione wydaje się w tym przypadku rozważenie jako organu właściwego do
informowania społeczeństwa właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
realizującego już analogiczne obowiązki w myśl funkcjonujących w Polsce przepisów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumenci uzyskują informacje o jakości
wody w przypadku:
• udzielenia zgody na odstępstwo, o którym mowa w § 28 ust. 1,
• stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją
o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania,
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Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
103 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
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• stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem
możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do spożycia przez ludzi,
z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego lub
państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne
zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
prowadzenia publicznie dostępnych wykazów w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

8.5

Organy i instytucje odpowiedzialne za przyznawanie odstępstw dla
projektów badawczych

Zgodnie z artykułem 2 projektowanego rozporządzenia określającym zakres jego
stosowania, w drodze odstępstwa, projekty badawcze dotyczące zakładów odzyskiwania
wody nie muszą być zgodne z przepisami projektowanego rozporządzenia jeżeli właściwy
organ ustali, że spełniono następujące kryteria:
• projekt badawczy nie będzie prowadzony w jednolitej części wód wykorzystywanych
do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub stosownych strefach
ochronnych wskazanych zgodnie z dyrektywą 2000/60104;
• projekt badawczy będzie właściwie monitorowany.
Ważność wszelkich decyzji podejmowanych na mocy niniejszego ustępu jest ograniczona
do maksymalnie 5 lat. Żadne plony będące rezultatem projektu badawczego objętego
zwolnieniem zgodnie z niniejszym ustępem nie będą wprowadzane do obrotu.
Mając na uwadze, iż w niniejszym opracowaniu jako organ właściwy do wydawania
zezwoleń lub upoważnień dotyczących odzyskanej wody wskazano właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), przy czym wydanie decyzji miałoby być uzależnione
od zajęcia stanowiska przez właściwego państwowego powiatowego lub
państwowego granicznego inspektora sanitarnego, nieuzasadnione wydaje się być
wyznaczanie odrębnych organów właściwych odpowiedzialnych za przyznawanie
odstępstw dla projektów badawczych.
Do rozważenia pozostaje w tym przypadku współdziałanie następujących organów,
ustanawiających obszary i strefy, w obrębie których nie może być prowadzony projekt
badawczy niezgodny z wymaganiami projektowanego rozporządzenia:
• Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie), które w oparciu o zapisy ustawy Prawo wodne sporządzają,
prowadzą, weryfikują i na bieżąco aktualizują wykazy obszarów chronionych, do

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
104
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których należą m. in. jednolite części wód przeznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
• dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich, którzy w oparciu o zapisy ustawy
Prawo wodne w drodze decyzji ustanawiają strefę ochronną obejmującą wyłącznie
teren ochrony bezpośredniej (w obrębie której nie może być prowadzony projekt
badawczy niezgodny z wymaganiami projektowanego rozporządzenia);
• wojewodów, którzy zgodnie z ustawą Prawo wodne, w drodze aktu prawa
miejscowego ustanawiają strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej
i teren ochrony pośredniej.
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9

Adaptacja Polski do wymogów rozporządzenia

Nawadnianie w rolnictwie stanowi główną formę wykorzystania wody w krajach Europy
Południowej. W Polsce problem zapewnienia odpowiednich zasobów wody do nawodnień
nie wydaje się być istotny z uwagi na niewielkie zużycie wód w tym celu. Biorąc jednak
pod uwagę postępujące zmiany klimatu coraz mocniej odczuwalne w skutkach, potrzeba
ograniczenia w użytkowaniu zasobów wodnych dotyczy całej Europy. Analizy wykonane
w ramach I etapu opracowania pozwoliły na stwierdzenie potencjalnego zapotrzebowania
na wykorzystanie odzyskanej wody do nawodnień w Polsce.
Adaptacja Polski do zapisów omawianego rozporządzenia będzie wymagać różnorodnych
działań w wielu dziedzinach, zarówno pod kątem prawnym (implementacji szeregu
regulacji legislacyjnych) jak i technologicznym (w zakresie dostosowania oczyszczalni
ścieków do proponowanych wymogów) i logistycznym (transportu odzyskanej wody na
pola uprawne).

9.1

Ocena sił i środków do adaptacji

W ramach analizy informacji zebranych w niniejszym opracowaniu dokonano oceny sił
i środków potrzebnych do dostosowania się Polski do nowych wymogów wprowadzonych
rozporządzeniem UE.
Dostosowanie technologii oczyszczania ścieków
Jak opisano w rozdziale 3.1, ścieki oczyszczone mogą zawierać różnorodne
zanieczyszczenia, w tym mikroorganizmy czy patogeny stanowiące zagrożenie dla gleb,
ludzi i zwierząt. Zgodnie z danymi zebranymi z oczyszczalni ścieków funkcjonujących
w Polsce, żadna z ankietowanych oczyszczalni nie prowadzi obecnie monitoringu
wskaźników mikrobiologicznych.
W celu przystosowania oczyszczalni ścieków komunalnych do osiągnięcia wymaganej
jakości odzyskanej wody, niezbędne są zmiany w technologii oczyszczania. Zakres
modernizacji jest trudny do określenia ze względu na różnorodność technologii obecnie
stosowanych w oczyszczalniach ścieków.
Modernizacja może wiązać się z koniecznością budowy instalacji do dezynfekcji
oczyszczonych ścieków. Dezynfekcja to niszczenie mikroorganizmów – zwłaszcza
patogenów, metodami fizycznymi i chemicznymi. Metody dezynfekcji dzielą się na:
• fizyczne:
− promieniowanie UV,
− filtracja membranowa,
− promieniowanie jonizujące,
• chemiczne:
− dawkowanie związków utleniających:
o z grupy chlorowców (chlor, podchloryn sodowy, wapno chlorowane,
podchloryn wapniowy, dwutlenek chloru, wodorotlenek wapnia, tlenek
wapnia),
o ozonu,
o kwasu nadoctowego,
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− zastosowanie alternatywnych metod dezynfekcji.
Najczęściej stosowanymi metodami dezynfekcji jest ozonowanie, koagulacja lub
chlorowanie oraz stosowanie filtracji membranowej. Ozonowanie jest metodą kosztowną,
jednak wysoko skuteczną. Dla ścieków oczyszczonych biologicznie dawka ozonu to 15 –
30 mg O3/dm3 w czasie kontaktu 15 – 20 minut. Natomiast najbardziej rozpowszechnioną
i tańszą metodą jest chlorowanie, jednak efekt chlorowania zależy od wielu czynników,
takich jak skład ścieków, pH, temperatura, dawka chloru, czas kontaktu, rodzaj i ilość
mikroorganizmów. Z uwagi na powstawanie związków chloroorganicznych, dezynfekcja
ścieków związkami chloru nie powinna być stosowana w sposób ciągły105.
Bez względu na wybraną metodę, taka modernizacja wiąże się z koniecznością
przebudowy/budowy urządzeń/instalacji technologicznych (np. instalacja do ozonowania
oczyszczonych ścieków, instalacja do filtracji ścieków, powiększenie kubatur węzła
biologicznego). Dobór odpowiedniej technologii uzależniony jest od ilości dopływających
ścieków oraz istniejącej infrastruktury.
Wytyczne WHO z roku 1989 dotyczące oczyszczania i ponownego wykorzystywania
ścieków oczyszczonych w rolnictwie oparte o kryterium mikrobiologiczne obejmują
następujące propozycje metod oczyszczania ścieków:
• zastosowanie szeregu stawów stabilizacyjnych zaprojektowanych w celu
osiągnięcia odpowiedniej jakości odzyskanej wody na poziomie mikrobiologicznym
(w przypadku nawadniania upraw roślin, które mogą być spożywane na surowo,
a także nawadniania obiektów sportowych i parków publicznych),
• retencję w stawach stabilizacyjnych przez 8-10 dni lub oczyszczanie równoważne
w celu usunięcia jaj helmintów i bakterii coli typu fekalnego (w nawadnianiu upraw
zbożowych, przemysłowych, paszowych i pastewnych oraz drzew),
• wstępne oczyszczanie związane z technologią irygacji lub co najmniej sedymentacja
podstawowa (w lokalnym nawadnianiu upraw zbożowych, przemysłowych,
paszowych i pastewnych jeśli nie ma zagrożenia narażenia pracowników /
robotników i społeczeństwa)106,107.
W 2002 r. do wersji wytycznych WHO z 1989 opracowano wykaz zalecanych norm
obejmujący poniżej opisane metody oczyszczania ścieków:
• dobrze zaprojektowana sieć stawów stabilizacyjnych, sekwencja zbiorników
ściekowych i zbiorniki oczyszczające lub równoważne oczyszczanie
(np. konwencjonalne oczyszczanie II stopnia zapewnione przez stawy
oczyszczające lub przez filtrację czy dezynfekcję) – do nieograniczonego
nawadniania dla warzyw i roślin sałatowych spożywanych na surowo, obiektów
sportowych i parków publicznych,

Michałkiewicz M., Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Sozański M., Dezynfekcja ścieków, Inżynieria
Ekologiczna 24, 2011, str. 38 - 51
106 Gutowska-Siwiec L., Projekt: Klimat. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo
(zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania
gospodarczego), Warszawa, 2010
107 Angelakis A.N. i inni, Wastewater recycling and reuse in Eureau countries: With Emphasis on Criteria Used.
EUREAU EU1/2 RECYCLING & REUSE WORKING GROUP. EU1/2-07-WR-40(1) 2007
105
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• retencja w stawach stabilizacyjnych łącznie z jednym zbiornikiem gromadzącym lub
retencja sekwencyjna w zbiornikach lub równoważne oczyszczanie
(np. konwencjonalne oczyszczanie I stopnia albo przez stawy oczyszczające lub
przez filtrację czy dezynfekcję) – nawadnianie ograniczone upraw zbożowych,
przemysłowych, paszowych, pastwisk oraz drzew,
• wstępne oczyszczanie wody związane z technologią irygacji, co najmniej
sedymentacja podstawowa – w przypadku lokalnego nawadniania upraw
zbożowych, przemysłowych, paszowych i pastewnych jeśli nie ma zagrożenia
narażenia pracowników / robotników i społeczeństwa)106,107.
Zweryfikowane wytyczne WHO dotyczące wykorzystania ścieków oczyszczonych
w rolnictwie zostały opublikowane w 2006 roku w „Guidelines for using treated wastewater
in agriculture”.
Oszacowanie całkowitych kosztów dostosowania istniejących technologii jest na obecnym
etapie znacząco utrudnione, chociażby ze względu na fakt, iż koszt dostosowania
pojedynczej oczyszczalni może być bardzo zróżnicowany, na co wskazuje
przeprowadzona ankieta. Pomijając ankietowanych, którzy nie podjęli próby oszacowania
niezbędnych środków finansowych, najczęściej podawane były kwoty rzędu 1-10 mln zł,
choć pojawiały się także szacunkowe sumy w okolicach 50-60 mln zł. W poniższej tabeli
zestawiono koszty modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków oszacowane przez
ankietowanych operatorów z wartością RLM danej oczyszczalni. Na tej podstawie
oszacowano średni jednostkowy koszt modernizacji oczyszczalni w przeliczeniu na
RLM=1.
Tab. 9.1 Szacunkowe koszty modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków108
Szacunkowy koszt modernizacji
oczyszczalni [zł]109
5 000 000
3 000 000
5 000 000
12 000 000
5 000 000
2 000 000
100 000
5 000 000
7 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
1 000 000
500 000
7 000 000
4 000 000
12 000 000

108
109

RLM
450
700
800
970
1 327
2 000
2 000
2 083
2 200
2 253
2 253
2 305
2 500
2 530
2 730
4 300
4 333
4 449

Jednostkowy koszt modernizacji
oczyszczalni [zł]/RLM=1]
11 111
4 286
6 250
12 371
3 768
1 000
50
2 400
3 182
888
888
868
2 000
395
183
1 628
923
2 697

Na podstawie ankiety przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania
W przypadku, gdy ankietowany podał zakres kwot, do obliczeń przyjęto wyższą kwotę.
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Szacunkowy koszt modernizacji
oczyszczalni [zł]109
2 500 000
10 000 000
4 000 000
5 000 000
5 000 000
6 000 000
5 000 000
15 000 000
4 300 000
10 000 000
100 000
10 000 000
13 000 000
8 000 000
30 000 000
11 000 000
26 500 000
1 000 000
2 000 000
24 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
30 000 000
2 500 000
1 000 000
3 000 000
21 000 000
4 000 000
15 000 000
15 000 000
50 000 000
1 000 000
300 000
10 000 000
50 000 000
30 000 000
500 000
30 000 000
1 000 000
50 000 000
30 000 000
60 000 000
5 000 000
15 000 000
1 000 000

RLM
5 000
5 525
6 000
6 117
6 117
7 500
7 652
8 000
8 500
8 500
8 917
9 000
9 000
9 000
9 750
9 990
9 999
10 000
10 315
10 670
11 000
11 530
13 500
14 000
15 000
17 767
20 000
20 006
22 500
22 980
25 000
26 000
30 000
31 633
33 333
40 000
43 500
51 000
52 000
60 000
60 000
80 400
94 493
100 000
137 229
337 759

Średni jednostkowy koszt modernizacji oczyszczalni
[zł]/RLM=1]
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Jednostkowy koszt modernizacji
oczyszczalni [zł]/RLM=1]
500
1 810
667
817
817
800
653
1 875
506
1 176
11
1 111
1 444
889
3 077
1 101
2 650
100
194
2 249
455
434
1 481
2 143
167
56
150
1 050
178
653
600
1 923
33
9
300
1 250
690
10
577
17
833
373
635
50
109
3
1 430

Średni jednostkowy koszt modernizacji oczyszczalni ścieków oszacowany na podstawie
przeprowadzonych ankiet wynosi 1 430 zł/RLM=1. Na tej podstawie obliczono średni
koszt modernizacji pojedynczej oczyszczalni w zależności od wartości RLM, który
przedstawiono w tabeli poniżej.
Tab. 9.2 Szacunkowe koszty modernizacji oczyszczalni ścieków w celu odzyskiwania
wody do nawodnień w rolnictwie (w zależności od wartości RLM)
Wartość RLM oczyszczalni
Szacunkowy koszt [zł/oczyszczalnię]

10 000
14 300 000

50 000
71 500 000

100 000
143 000 000

Koszty eksploatacji instalacji do odzysku wody ze ścieków
Koszty eksploatacji instalacji do odzysku wody będą zależeć od wielu czynników, a przede
wszystkim od:
• stopnia oczyszczania ścieków, poprzedzającego proces odzysku wody;
• wydajności instalacji do odzysku wody;
• pożądanej jakości odzyskiwanej wody.
Koszt eksploatacji systemu obejmującego procesy ultrafiltracji, odwróconej osmozy oraz
dezynfekcji wynosi ok. 0,45 USD/ m3 (1,77 zł/m3).110,111
Na potrzeby raportu WCB założono, że w przypadku produkcji wody odzyskanej ze
ścieków, przeznaczonych do nawodnień w krajach członkowskich UE, reprezentatywne
będą koszty wskazane przez Iglesiasia112, tj. dla przypadku, w którym wymagania
jakościowe dotyczące odzyskanej wody będą mogły być osiągnięte przez obróbkę
polegającą na filtracji i dezynfekcji, filtracji głębokiej i dezynfekcji lub filtracji membranowej
i dezynfekcji. Koszty te przedstawiono w tabeli poniżej.
Tab. 9.3 Szacunkowe koszty eksploatacji instalacji do odzysku wody ze ścieków
Średni koszt 113
0,23 € / m3 (0,99 zł/ m3)
0,08 € / m3 (0,35 zł/ m3)
0,06 €/ m3 (0,26 zł/ m3)

Zastosowana technologia
Filtracja membranowa + dezynfekcja
Flirtacja głęboka + dezynfekcja
Filtracja + dezynfekcja

Dostosowanie infrastruktury
Adaptacja oczyszczalni ścieków do możliwości produkcji odzyskanej wody wymaga
dodatkowej infrastruktury, często infrastruktura różni się w zależności od dostosowań
technologicznych oraz sposobu transportu:

110

Koszt w zł oszacowano na podstawie kursu dolara amerykańskiego w dniu 29.11.2019 r. (1 USD = 3,93

zł)
111

Pistocchi A. et al., The potential of water reuse for agricultural irrigation in the EU. A Hydro-Economic

Analysis, JRC Science for Policy Report, 2017
112

Iglesias R. et al., Water reuse in Spain: data overview and costs estimation of suitable treatment trains.
Desalination, 263, 1- 10, 2010
113 Koszt w zł oszacowano na podstawie kursu euro w dniu 29.11.2019 r. (1€=4,32 zł)
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• punktu odbioru odzyskanej wody,
• ewentualnych dróg dojazdowych,
• w przypadku dostarczania transportem drogowym należy rozwiązać kwestię
magazynowania odpowiedniej ilości wody gotowej do transportu – ewentualne
zbiorniki magazynujące odzyskaną wodę,
lub
• systemu rurociągów dostarczających wodę do określonych punktów odbioru poza
terenem oczyszczalni ścieków odzyskującego wodę,
• instalacje pompowe,
• urządzenia kontrolne połączeń krzyżowych114,
oraz
• doposażenie laboratorium - celem prowadzenia dodatkowego zakresu badań,
• zawory i liczniki i inne urządzenia kontrolne.
W rozdziale 6 niniejszego opracowania przeanalizowano powierzchnię terenów rolnych w
odległości 2, 5 i 10 km od punktów zrzutu ścieków z oczyszczalni o RLM powyżej 10 000.
Na tej podstawie wyznaczono sumę odległości od punktu zrzutu ścieków do centralnych
części kompleksów terenów rolniczych o powierzchni większej niż 10 ha, którą można
przyjąć jako potencjalną długość rurociągu dystrybucyjnego.
Tab. 9.4 Suma odległości w buforach 2 km, 5 km i 10 km od punktu zrzutu ścieków
w gminach wytypowanych jako zagrożone deficytem wód
Wielkość bufora wokół
punktu zrzutu
2 km
5 km
10 km

Liczba gmin

Suma odległości

322
355
386

1 752,65 km
18 487,41 km
72 755,67 km

Analizując koszt budowy rurociągu dystrybucyjnego wzięto pod uwagę koszt koniecznych
robót ziemnych, koszt materiału, koszt wykonania prac i inne czynniki. Na podstawie
rozpoznania w zakresie kosztorysów budowy rurociągów115,116,117,118,119, przyjęto wysokość
kosztu budowy rurociągu dystrybucyjnego oczyszczone ścieki na 200 zł za mB.

114

Water Reuse: Potential for Expanding the Nation's Water Supply Through Reuse of Municipal Wastewater,
National Research Council, Division on Earth and Life Studies, Water Science and Technology Board,
Committee on the Assessment of Water Reuse as an Approach to Meeting Future Water Supply Needs,
National Academies Press, 2012
115 https://www.pwik.wolomin.pl/tmpy/file/Cennik/Cennik%202018.pdf (dostęp 31.10.2019 r.)
116 http://cennikremontow.pl/instalacje-wodno-kanalizacyjno-gazowe-katowice-cennik (31.10.2019 r.)
117
http://wikkrzeszowice.pl/biuro-obslugi-klienta/ceny-uslug/cennik-uslug-w-zakresie-wykonywaniaprzylaczy-wod-kan/ (dostęp 31.10.2019 r.)
118
https://poradnikprojektanta.pl/przykladowy-koszt-budowy-przylacza-wodociagowego/
(dostęp
31.10.2019 r.)
119 http://zwik-lomianki.pl/p2_informacje.php?text=492342884 (dostęp 31.10.2019 r.)
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A więc koszt budowy rurociągów dystrybuujących odzyskaną wodę do terenów rolnych
szacunkowo wyniósłby:
• W buforach do 2 km: 350 530 788 zł (ok. 0,35 mld zł),
• W buforach do 5 km: 3 697 481 752 zł (ok. 3,70 mld zł),
• W buforach do 10 km: 14 551 134 802 zł (ok. 14,55 mld zł).

Transport odzyskanej wody na pola uprawne
Istotne w wyborze odpowiedniego sposobu dystrybucji odzyskanej wody jest lokalizacja
zakładu odzyskiwania wody oraz jej odległość od obszarów rolnych. Możliwy jest transport
drogowy oraz rurociągami dystrybucyjnymi. Ze względów bezpieczeństwa
i ekonomicznych najczęściej wodę odzyskaną ze ścieków rozprowadza się do
użytkowników rurociągami120.
Koszty operacyjne mogą różnić się w zależności od topografii terenu, ponieważ zakład
odzyskiwania wody zwykle jest położony niżej od upraw rolniczych. Wiąże się to
z koniecznością wyznaczenia stref ciśnienia w celu dostosowania systemu do
dostarczenia odpowiedniej ilości wody. Dostawa odzyskanej wody do odbiorcy za
pośrednictwem rurociągów stanowi znaczne obciążenie ekonomiczne ze względu na
budowę potrzebnej infrastruktury. Konieczna jest budowa systemu rurociągów do
dystrybucji odzyskanej wody, pompowni i magazynów – jest to porównywalne
z infrastrukturą wymaganą dla systemów rozprowadzania wody pitnej121.
Koszty eksploatacji będą związane w głównej mierze ze zużyciem energii elektrycznej
w pompowniach, a jej ilość będzie zależna od odległości na jaką woda będzie
transportowana oraz od ukształtowania terenu. W raporcie WCB122 wskazano, iż mediana
zapotrzebowania na energię niezbędną do ponownego wykorzystania wody wynosi
0,5 kWh/ m3. Oznacza to, że przy obecnej średniej stawce za 1 kWh wynoszącej 0,55 zł123,
średni szacunkowy koszt dostarczenia 1 m3 wody wyniesie 0,26 zł/m3.
Zgodnie z dokumentem służb komisji Ocena skutków, towarzyszącym wnioskowi
dotyczącym omawianego rozporządzenia, w Polsce ponowne wykorzystanie wody ze
ścieków jest w stanie zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na ten cel, chyba że
nawadniane użytki rolne znajdują się zbyt daleko od oczyszczalni ścieków124.

120

Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (vol. 4), WHO, 2006
Water Reuse: Potential for Expanding the Nation's Water Supply Through Reuse of Municipal Wastewater,
National Research Council, Division on Earth and Life Studies, Water Science and Technology Board,
Committee on the Assessment of Water Reuse as an Approach to Meeting Future Water Supply Needs,
National Academies Press, 2012
122 Pistocchi A. et al., The potential of water reuse for agricultural irrigation in the EU. A Hydro-Economic
Analysis, JRC Science for Policy Report, 2017
123 https://globenergia.pl/ile-kosztuje-1-kwh-energii-elektrycznej-z-czego-sklada-sie-rachunek/
124 Impact assessment accompanying the document Proposal for a regulation of the European parliament and
of the council on minimum requirements for water reuse (SWD(2018) 249 final), European Commission, 2018
121
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9.2

Analiza możliwych barier w adaptacji

Przeszkody utrudniające dostosowanie się Polski do wymogów rozporządzenia podzielić
można na 3 kategorie: prawne, ekonomiczne i psychologiczne. Poniżej przeanalizowano
wymienione elementy pod kątem istotności i ewentualnych barier dla implementacji
zapisów rozporządzenia w Polsce.

Aspekt prawny
Polska już w ubiegłym roku przygotowała stanowisko w sprawie unijnego projektu
rozporządzenia. Podkreślano w nim, że w wielu aspektach przepisy proponowane
w omawianym rozporządzeniu różnią się od przyjętych w 2014 r. przez Ministra
Środowiska w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (obecnie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych). Wymagania dotyczące jakości
odzyskanej wody mogą być zatem trudne do osiągnięcia.
Projektowane rozporządzenie określa znacznie bardziej szczegółowe wymogi, np.
ustanawia cztery klasy jakości odzyskanej wody oraz wskazuje odpowiadające im
kategorie upraw i metody nawadniania, podczas gdy rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określa jedynie ogólne warunki dopuszczenia ścieków do
rolniczego wykorzystania (bez rozróżnienia klas jakości ścieków). Jednocześnie wymogi
dotyczące najwyższej klasy jakości znacznie przewyższają wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z tym
rozporządzeniem, badania stanu i składu ścieków powinny być wykonywane co najmniej
raz na dwa miesiące, tymczasem w projektowanym rozporządzeniu unijnym badania,
w zależności od klasy jakości wody i rodzaju wskaźnika, powinno się wykonywać: raz na
tydzień, w sposób ciągły lub dwa razy w miesiącu.
Z drugiej strony polskie rozporządzenie wymaga dodatkowo prowadzenia badań
zawartości metali ciężkich na gruntach rolnych, na których ścieki są stosowane. Ze
względu na to, że potencjalnie substancje obecne w oczyszczonych ściekach mogą
wpływać na właściwości fizyko-chemiczne gleb, zasadne może być również prowadzenie
monitoringu gleb, na których stosowana będzie odzyskiwana woda. Tego rodzaju
wymogów nie przewiduje rozporządzenie unijne.
Różny w obu aktach prawnych jest również stosunek do użytkownika odzyskanej wody:
w myśl polskich przepisów (ustawa Prawo wodne) osoba wykorzystująca ścieki
w rolnictwie powinna uzyskać pozwolenie wodnoprawne, podczas gdy projektowane
rozporządzenie UE nie odnosi się w ogóle do potencjalnych użytkowników wody,
zobowiązując do uzyskania zezwolenia jedynie operatorów zakładów odzyskiwania wody.
Ze względu na różne przeznaczenie poszczególnych klas odzyskanej wody
i dopuszczalne metody nawadniania oraz dodatkowe wymogi („Legionella spp.:
<1 000 cfu/l, jeżeli istnieje ryzyko rozpylania w szklarniach. Nicienie jelit (jaja helmintów):
≤ 1 jajo na litr dla nawadniania pastwisk lub upraw pastewnych”), konieczne jest również
nadzorowanie odbiorcy takiej wody, aby odzyskana woda wykorzystywana była zgodnie
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z projektowanym rozporządzeniem. Zasadne w tym przypadku mogłyby być pozwolenia
wydawane odbiorcom odzyskanej wody.
Właściwe byłoby również dookreślenie czy pomiary i monitoring wskaźników w odzyskanej
wodzie powinny być prowadzone wyłącznie w czasie kiedy ta woda jest wykorzystywana,
ponieważ nie jest zasadnie produkowanie takiej wody w okresie zimowym. Ponadto brak
jest regulacji odnośnie magazynowania wyprodukowanej wody – np. określenia
maksymalnego czasu i warunków magazynowania wody.
Kolejnym aspektem jest generowanie odpadu ze stacji odzyskujących wodę, gdyż
w zależności od stosowanej technologii dezynfekcji ścieków, odpad ten może nie być
tożsamy z osadem ściekowym powstającym w standardowym ciągu technologicznym
oczyszczania ścieków.
Kwestią, którą również należy uszczegółowić w polskim prawodawstwie są kary za
niewywiązywanie się z warunków produkcji odzyskanej wody, które ponoszą zakłady
produkujące taką wodę. Należałoby rozważyć również kary za nieprzestrzeganie
przeznaczenia określonej klasy wody przez użytkownika odzyskanej wody.
Podsumowując, przyjęcie proponowanego rozporządzenia wymagać będzie
odpowiedniego dostosowania i doprecyzowania polskich przepisów w omawianej
dziedzinie. Oznaczać będzie również konieczność stworzenia procedur i dostosowania
instytucji państwa w celu umożliwienia m.in. wymiany informacji z organami innych Państw
członkowskich, wydawania zezwoleń na dostarczanie odzyskanej wody (lub ewentualnie
na odbiór takiej wody) czy informowania społeczeństwa o wynikach monitoringu
wdrażania rozporządzenia125,126.

Aspekt ekonomiczny
Przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni w celu dostosowania technologii będzie
generować wysokie koszty, co w wynikach przeprowadzonej ankietyzacji zostało
wskazane jako główny problem dostosowania oczyszczalni do wymogów projektu
przedmiotowego rozporządzenia. Część analizowanych zakładów podjęła próbę
oszacowania kosztu ewentualnej modernizacji – najczęściej są to kwoty rzędu 1-10 mln zł,
choć pojawiały się także szacunkowe sumy w okolicach 50-60 mln zł. Wśród wielu
ankietyzowanych oczyszczalni panuje przekonanie o nieopłacalności tego typu inwestycji,
a nawet pojawiła się obawa, że koszt oczyszczenia ścieków i ich dezynfekcji może
przekraczać koszt produkcji wody do celów pitnych. Koszt modernizacji i dostosowania
technologii oczyszczania ścieków przekłada się na wzrost kosztów eksploatacji
oczyszczalni, a to wpływa bezpośrednio na zwiększenie cen za odbiór ścieków.
Istotnym problemem może być cena odzyskanej wody. Koszt produkcji wody klasy A, ze
względu na poziom oczyszczenia, będzie wyższy od produkcji wody klasy D. Różnice
w cenie poszczególnych klas wody mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy użytkownik takiej
wody będzie kupował wodę klasy D (potencjalnie tańszą) i stosował ją niezgodnie z jej
przeznaczeniem, tj. do nawadniania upraw spożywczych. Analizując ten aspekt dalej,
może również dochodzić do sytuacji gdy większa liczba oczyszczalni będzie w stanie

Opinia na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (COM(2018) 337 final), Biuro Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, 18 lipca 2018 r. (BAS-WAPL/WAPM-1750/18)
126 https://portalkomunalny.pl/woda-z-odzysku-moze-pomoc-polskim-rolnikom-391444/ (dostęp 22.10.2019)
125
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osiągać wyłącznie klasę D odzyskanej wody – możliwej do zastosowania na uprawach
przemysłowych, energetycznych i nasiennych, natomiast w najbliższej okolicy nie będzie
potencjalnych odbiorców na tego rodzaju wodę. Zasadne byłoby, aby każda oczyszczalnia
osiągała klasę A (którą można stosować na wszystkich rodzajach upraw) – wtedy nie
byłoby ryzyka wykorzystywania tej wody niezgodnie z przeznaczeniem. Wiązałoby się to
jednak ze wzrostem kosztów produkcji takiej wody.
Ważnym aspektem ekonomicznym jest zasadność funkcjonowania takich inwestycji
jedynie w czasie potencjalnego zapotrzebowania na odbiór wody, a więc w okresie
wegetacyjnym roślin (tj. od kwietnia do września) oraz w przypadku ograniczonego
dostępu do wód. Potencjalnym użytkownikiem takiej wody jest rolnik, który zgodnie
z prawem polskim, ma prawo do poboru wód bez pozwoleń w przypadku poboru
mniejszego niż 5 m3/d (wartość średnioroczna). Taki pobór nie jest objęty obowiązkiem
opłat, natomiast odzyskana woda, ze względu na koszt jej produkcji, musiałaby być
wyceniona. Z punktu widzenia rolnika, kupno takiej wody nie jest opłacalne. Decydowaliby
się na to jedynie rolnicy, który w czasie suszy nie mają dostępu do alternatywnego źródła
wody do nawadniania.
W bilansowaniu możliwości zaopatrzenia w odzyskaną ze ścieków wodę i potrzeb jej
wykorzystania należy wziąć pod uwagę zasadność oddzielenia części strumienia ścieków
dla spełnienia wymogów projektowanego rozporządzenia lub efektywność poddania
dokładniejszego oczyszczania całego strumienia ścieków. Uwzględnić również należy
ewentualność zrzutu części niewykorzystanej odzyskanej wody127.
Biorąc pod uwagę wysokie koszty modernizacji zakładu oczyszczania ścieków, nakłady
finansowe związane z dostosowaniem ciągu technologicznego do spełniania wymagań
oraz koszt transportu odzyskanej wody na pola uprawne, może okazać się, że w wielu
przypadkach takie przedsięwzięcie nie będzie uzasadnione ekonomicznie.
Analizując wskazane powyżej aspekty, zasadne byłoby rozważenie opcji wprowadzenia
różnego rodzaju zachęt finansowych dla zakładów oczyszczania ścieków i użytkowników
odzyskanej wody (rolników).
Koszty infrastruktury związane z ponownym wykorzystaniem wody, w tym prace związane
z oczyszczaniem, dystrybucją wody i systemami nawadniającymi są zależne do konkretnej
sytuacji i wymagają szczegółowej analizy finansowania i opłacalności ekonomicznej.

Aspekt psychologiczny
Duży problem w kontekście wtórnego wykorzystania wody w Polsce może stanowić
bariera mentalna. Mieszkańcy Europy Wschodniej obawiają się, że woda odzyskana ze
ścieków do nawadniania jest niebezpieczna. Na południu Europy, gdzie wykorzystuje się
ją od lat, mieszkańcy oceniają, że dorównuje ona wodzie z rzek czy zasobów
podziemnych. Jednocześnie mieszkańcy Europy Wschodniej, w tym Polacy, nie mają
problemu z konsumpcją warzyw pochodzących z Grecji czy Włoch126.
Zaproponowany w projekcie rozporządzenia specjalny system zarządzania ryzykiem ma
zagwarantować, że wyeliminowane zostaną wszelkie dodatkowe zagrożenia,

Gutowska-Siwiec L., Projekt: Klimat. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo
(zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania
gospodarczego), Warszawa, 2010
127
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a odzyskiwana woda będzie bezpieczna. Ponadto Komisja proponuje, aby każde z Państw
członkowskich stworzyło system informacji internetowej na temat tego, w jaki sposób
wykorzystuje ponownie wodę pozyskaną ze ścieków128.
Ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących minimalnych wymogów dotyczących
ponownego wykorzystania wody dla całej Unii Europejskiej przyczyni się do zwiększenia
zaufania publicznego do ponownego wykorzystania wody w celu nawadniania.
Odpowiednie informowanie społeczeństwa i podnoszenie świadomości w aspekcie
wtórnego wykorzystania wody ze ścieków do nawodnień będzie minimalizować
ewentualne obawy związane ze spożywaniem żywności z upraw nawadnianych
odzyskanymi ściekami.
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http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/ke-chce-ulatwic-ponowne-uzywanie-wody-donawadniania-upraw,158999.html (dostęp 23.10.2019 r.)
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10

Implementacja rozporządzenia do prawa polskiego

Zgodnie z artykułem 17 omawianego rozporządzenia, rozporządzenie to wiąże w całości
i powinno być bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach członkowskich. Biorąc
jednak pod uwagę fakt, iż zgodnie z projektem rozporządzenia Państwa członkowskie
m. in. ustanawiają przepisy dotyczące sankcji oraz wyznaczają organy właściwe, część
zapisów rozporządzenia będzie wymagała implementacji w polski porządek prawny.

10.1 Rozstrzygnięcie statusu wody odzyskanej ze ścieków
W pierwszej kolejności ustawodawca musi rozstrzygnąć status wody wyprodukowanej
w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych – czy bardziej zasadne będzie uznanie
takiej wody za produkt, czy za odpad.
W przypadku uznania odzyskanej wody za odpad, konieczne byłoby spełnienie
istniejących wymogów ustawy o odpadach, takich jak uzyskanie odpowiednich pozwoleń
na wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów, czy rejestracja podmiotów odpowiedzialnych
za jej dostarczanie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (analogicznie jak podmioty odpowiedzialne za transport odpadów). Uznanie
wody za odpad wpłynęłoby znacząco na skomplikowanie procedury uzyskiwania
zezwoleń w myśl projektowanego rozporządzenia.
Bardziej zasadne wydaje się być uznanie takiej wody za produkt. Przyjęcie takiego
rozwiązania pozwoli utworzyć nowe, odrębne wymagania w zakresie zasad
magazynowania, czy dystrybucji takiej wody. W takim przypadku konieczne będzie
zastosowanie stawki podatku od towarów i usług. Co do zasady stawką podatku od
towarów i usług objęty jest każdy towar i usługa sprzedawana na terytorium RP. Podmiot
uzyskujący wodę od celów nawodnień w rolnictwie z oczyszczonych ścieków
komunalnych będzie tą wodę dalej dystrybuował – albo bezpośrednio do podmiotu
używającego tej wody do nawodnień albo do pośredników. W każdym przypadku dojdzie
do transakcji przeniesienia własności tej wody. W takim przypadku co do zasady, podmiot
uzyskujący wodę ze ścieków komunalnych będzie musiał tę wodę opodatkować stawką
podstawową, tj. 23% VAT, gdyż tego rodzaju produkt (woda do nawodnień w rolnictwie
uzyskiwana ze ścieków komunalnych) nie znajduje się w żadnym załączniku do ustawy
od towarów i usług, a więc nie można do niej zastosować obniżonej (innej niż podstawowa)
stawki podatku od towarów i usług.
Z drugiej strony – gdyby ustawodawca określił w ustawie status wody wyprodukowanej
w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych jako niepodlegający opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług, to mógłby takie transakcje przekazania ww. wody
opodatkować np. podatkiem od czynności cywilnoprawnych i określić stawkę niższą niż
23% VAT.
Podsumowując powyższe, wejście w życie projektowanego rozporządzenia może
spowodować konieczność zmiany Ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług
poprzez określenie, czy sprzedaż wody odzyskanej ze ścieków będzie zwolniona
z podatku VAT albo czy stosowana będzie w takim przypadku stawka podstawowa
lub preferencyjna.
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10.2 Implementacja przepisów dotyczących udzielania zezwoleń
W projektowanym rozporządzeniu określono ogólne zasady udzielania zezwoleń, co
pozwala na ich uszczegółowienie na poziomie krajowym.
W dalszej kolejności ustawodawca powinien więc wybrać organ administracji wydający
decyzje w zakresie otrzymywania oczyszczonej wody ze ścieków komunalnych oraz
w zakresie transportu i magazynowania takiej wody. Rekomendacje w tym zakresie
przedstawiono w rozdziale 8.2 niniejszego opracowania.
W kwestii wydawania pozwoleń należy zdecydować, czy decyzja ma być wydawana pod
warunkiem, czy też ma być sankcja w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności dla
decyzji uchylającej ww. zezwolenie, w przypadku stwierdzenia naruszenia decyzji
(art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: k.p.a.). Wydawanie decyzji pod
warunkiem będzie oznaczać, że jeżeli warunek nie zostanie spełniony będzie można
wygasić decyzję – tj. wszcząć postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji na podstawie
przepisu art. 162 §1 pkt 2 k.p.a. Z kolei można uchwalić przepis szczególny umożliwiający
nadanie rygoru natychmiastowej decyzji uchylającej decyzję ostateczną (tryb przepisu art.
155 k.p.a.). W ocenie autorów opracowania szybszym sposobem usunięcia z obrotu
prawnego decyzji będzie rygor natychmiastowej wykonalności nadany decyzji I instancji
w trybie określonym w przepisie art. 155 k.p.a.
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, organ właściwy w przypadku stwierdzenia
braku zgodności z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu może zawiesić
wykorzystanie odzyskanej wody do czasu, aż zgodność z warunkami zostanie
przywrócona. Polski system prawa administracyjnego nie zna pojęcia „zawieszenia”
decyzji, więc w przypadku jego bezpośredniego zastosowania konieczna byłaby zmiana
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, polegająca
na wprowadzaniu tej instytucji do ustawy.
Biorąc pod uwagę, iż rozporządzenie stawia wymóg „ważności” zezwolenia, ustawodawca
będzie musiał określić:
• czas na jaki zezwolenie będzie ważne;
• czy po upływie tego okresu nastąpi „przedłużenie” decyzji, czy też trzeba będzie
wystąpić z nowym wnioskiem.
Porównując preambułę rozporządzenia z jego zapisami dotyczącymi zarządzania
ryzykiem i kontroli zgodności (art. 4-8 projektowanego rozporządzenia), należy zauważyć,
że celem rozporządzenia ma być stałe zwiększanie ilości odzyskiwanej wody oraz
udoskonalanie technologii jej odzysku. Tym samym bardziej właściwym podejściem
byłoby wydawanie decyzji czasowych, które by wygasały, a następnie podmiot chcący
dalej odzyskiwać wodę musiałby wystąpić o nową decyzję - zezwolenie. Tym samym
właściwe organy państwa mogłyby stale wymagać od przedsiębiorcy ulepszania
technologii, a także nie wydawać zezwolenia w przypadku, gdy proponowana technologia
jest przestarzała.
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10.3 Implementacja
społeczeństwa

przepisów

dotyczących

informowania

W myśl art. 10 projektowanego rozporządzenia bez uszczerbku dla dyrektyw
2003/4/WE129 i 2007/2/WE130, gdy odzyskana woda jest wykorzystywana do nawadniania
w rolnictwie, jak określono w sekcji 1 załącznika I projektowanego rozporządzenia,
Państwa członkowskie zapewniają, by poprawne i aktualne informacje dotyczące
ponownego wykorzystania wody były dostępne dla ogółu społeczeństwa w Internecie lub
w inny sposób. Są to informacje na temat:
• ilości i jakości odzyskanej wody dostarczonej zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem;
• zezwoleń lub upoważnień wydanych lub zmienionych zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem, w tym warunków określonych przez właściwe organy zgodnie
z art. 6 ust. 3;
• wyników weryfikacji zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1;
• punktów kontaktowych wyznaczonych zgodnie z art. 9 ust. 1.
Informacje te powinny być aktualizowane co 2 lata. Ponadto, Państwa członkowskie
zapewniają, by decyzja podjęta zgodnie z art. 2 ust. 2 (dotycząca odstępstwa w przypadku
projektów badawczych) była publicznie dostępna w Internecie lub w inny sposób.
Sposób publikowania ww. informacji powinien opierać się na istniejących formach
udostępniania informacji w zakresie ochrony środowiska, czy jakości wody przeznaczonej
do spożycia. Przyjęcie analogicznych rozwiązań pozwoli ograniczyć nakłady niezbędne
do wdrożenia przepisów projektowanego rozporządzenia.
W związku z powyższym informacje wymienione w projektowanym rozporządzeniu mogą
być mogą być udostępniane z uwzględnieniem istniejących przepisów ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 7 wspomnianej
ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
• ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
• udostępniania informacji na wniosek;
• udostępniana informacji w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie
dostępnych;
• udostępniana informacji w miejscach ogólnie dostępnych przez zainstalowane
urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją;
• wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych
i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
• udostępniania w centralnym repozytorium.

129

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
130 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
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10.4 Implementacja przepisów dotyczących kontroli zgodności
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem weryfikacja zgodności odzyskanej wody
z warunkami określonymi w zezwoleniu lub upoważnieniu musi odbywać się poprzez
kontrole na miejscu, monitorowanie zakładu lub wszelkimi innymi odpowiednimi środkami.
Właściwe organy określone przez ustawodawcę będą musiały sprawdzać zgodność
odzyskanej wody poprzez wymienione powyżej 3 rodzaje środków.
Ostatni z nich jest katalogiem otwartym, więc w celu doprecyzowania „wszelkich innych
odpowiednich środków” można posłużyć się już wyznaczonymi w przepisach krajowych
uprawnieniami organów właściwych wyznaczonych do kontroli zgodności.
W rozdziale 8.3 niniejszego opracowania jako propozycję organów odpowiedzialnych za
kontrolę zgodności wskazano:
• wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
• Państwową Inspekcję Sanitarną;
• Inspekcję Ochrony Środowiska;
• organ lub podmiot odpowiedzialny,
z projektowanego rozporządzenia.

realizujący

obowiązki

wynikające

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
osoby upoważnione przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dokonania kontroli są
uprawnione w szczególności do:
• wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach
i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta
zezwoleniem;
• żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.
Analogiczne uprawnienia mogłyby zostać nadane organom kontrolującym podmioty
realizujące obowiązki wynikające z projektowanego rozporządzenia. Należy przy tym
zaznaczyć, iż obecnie do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Zastosowanie przepisów tej ustawy również
w przypadku kontroli zgodności, o której mowa w projektowanym rozporządzeniu
oznaczałoby, iż w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia,
niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub
bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania prowadzonej działalności,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien niezwłocznie zawiadomić właściwe organy
(art. 60 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).
W przypadku kontroli zgodności prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną
można zastosować aktualne przepisy dotyczące uprawnień państwowego inspektora
sanitarnego w związku z wykonywaną kontrolą, ujęte w ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj.:
• żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
• żądanie okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
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• pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.
W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy
inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie
stwierdzonych uchybień.
Jeżeli naruszenie ww. wymagań spowoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, państwowy inspektor sanitarny może nakazać m.in.:
• unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub
innego urządzenia),
• wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do
kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć
wpływ na zdrowie ludzi
• podjęcie lub zaprzestanie innych działań.
Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
W przypadku kontroli zgodności prowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska
można zastosować aktualne przepisy dotyczące uprawnień tego organu w zakresie
wykonywania zadań kontrolnych, ujęte w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 9 wspomnianej ustawy Inspekcja Ochrony
Środowiska uprawniona jest do prowadzenia kontroli planowych, uwzględniających
potrzebę zapewnienia systematycznej oceny zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska, w szczególności wynikających z działalności podmiotów korzystających ze
środowiska. Organ ten uprawniony jest także do prowadzenia kontroli pozaplanowych, do
których zalicza się:
• kontrole interwencyjne, przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg
i interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wystąpienia
takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub w celu
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia;
• kontrole przeprowadzane na wniosek organów administracji publicznej lub
podmiotów, o ile przepisy szczególne przewidują możliwość występowania z takim
wnioskiem (w przypadku prowadzenia kontroli zgodności w myśl projektowanego
rozporządzenia przez inne organy, zasadne jest rozważenie ich uprawnień w tym
zakresie).
Zgodnie z aktualnymi przepisami, przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań
ochrony środowiska inspektor uprawniony jest do:
• wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości,
obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, do
środków transportu, na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
• przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek lub
wykonywania innych czynności kontrolnych, w tym z użyciem bezzałogowych
statków powietrznych, w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości,
w obiekcie lub jego części, w kontrolowanym środku transportu, stanu środowiska
oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także

94

warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko indywidualnie
określonych w decyzjach administracyjnych;
• żądania wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzeń, w tym środków
transportu oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, w tym pobrania próbek
i wykonania pomiarów;
• oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu;
• oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
• żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym
pouczeniu ich o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której
mowa w Kodeksie karnym;
• żądania okazania dokumentów, w tym dokumentów finansowych i udostępnienia
wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
• ustalania tożsamości osób oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do
wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku
o ukaranie;
• oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz
odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności
sposobu pobierania i analizy próbek;
• określenia składu morfologicznego odpadów w oparciu o wiedzę ekspercką.
Podobnie, jak w przypadku kontroli prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzonej przez
Państwową Inspekcję Sanitarną, czy Inspekcję Ochrony Środowiska stosuje się przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
Do prowadzenia kontroli pozaplanowych przedsiębiorców przez Inspekcję Ochrony
Środowiska nie stosuje się przepisów art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 58
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

10.5 Implementacja przepisów dotyczących sankcji
Projektowane rozporządzenie nakłada obowiązek na Państwa członkowskie ustanowienia
sankcji w przypadku naruszenia analizowanego rozporządzenia. Sankcje te muszą być
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Ustawodawca powinien rozważyć, czy w przypadku implementacji rozporządzenia
w Polsce powołać się na generalne zasady nakładania kar i umarzania należności
wynikające z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, czy też wydać
przepisy szczególne. Biorąc pod uwagę nowelizację Kodeksu postępowania
administracyjnego, która weszła w życie 01.06.2017 r., można w tym celu
wykorzystać przepisy działu IVa ww. kodeksu i w projektowanych przepisach
krajowych nałożyć sankcje, do których będą miały zastosowanie powyższe przepisy
postępowania.
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Zgodnie z art. 189b Kodeksu postępowania administracyjnego, przez administracyjną
karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym,
nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie
naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu
ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej. W myśl art. 189d przywołanej ustawy, wymierzając
administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę:
• wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub
zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu
publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego
naruszenia;
• częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego
samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu,
w następstwie którego ma być nałożona kara;
• uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo
skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;
• stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara
pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
• działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia
prawa;
• wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;
• w przypadku osoby fizycznej - warunki osobiste strony, na którą administracyjna
kara pieniężna jest nakładana.
Wymienione wyżej czynniki powinny zostać uwzględnione w ustaleniu sposobu
wymierzania kar pieniężnych za naruszenie analizowanego rozporządzenia. Ponadto,
ustawodawca powinien określić szczegółowe sankcje za naruszenie warunków
projektowanego rozporządzenia na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, analogicznie
jak w przypadku przepisów karnych ujętych w ustawach Prawo wodne i Prawo ochrony
środowiska.

10.6 Analiza wpływu projektowanego rozporządzenia na przepisy
krajowe
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsięwzięcia, a jej uzyskanie jest wymagane dla planowanych:
• przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
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• przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.131
Wspomniane wyżej przedsięwzięcia zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z którym w katalogu przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególniono m. in.: instalacje do
oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi liczby mieszkańców większej niż 150 000
równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (§ 2 ust. 1 pkt 40).
Do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
zaliczono z kolei m. in.:
• rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody
wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do
przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą
bezwykopową (§ 3 ust. 1 pkt 79).
• instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej
liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
– Prawo wodne (§ 3 ust. 1 pkt 79);
• sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,
z wyłączeniem:
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym,
c) przyłączy do budynków (§ 3 ust. 1 pkt 81);
W aktualnie obowiązujących przepisach krajowych dotyczących przedsięwzięć mogących
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko nie ujęto instalacji
służących do produkcji wody odzyskanej ze ścieków, jej magazynowania, czy dystrybucji.
W związku z powyższym należałoby rozważyć, czy ich budowa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą nie powinna być klasyfikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko (np. budowa rurociągów służących do
dystrybucji wody odzyskanej ze ścieków o określonej minimalnej długości, analogicznie
jak w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej).
Podsumowując, gdy projektowane rozporządzenie wejdzie w życie, należy rozważyć
zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie katalogu
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałujących na
środowisko.
W przypadku, gdy ustawodawca zadecyduje, iż instalacje przeznaczone do produkcji
wody odzyskanej ze ścieków, jej magazynowania, lub dystrybucji będą określane jako
przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 r., poz.
2081)
131
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powinien także określić, czy jej uzyskanie powinno nastąpić przed uzyskaniem zezwolenia
w zakresie otrzymywania i dostawy odzyskanej wody udzielane przez organ właściwy
w myśl projektowanego rozporządzenia. W takim przypadku należałoby rozważyć
zmianę Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko w zakresie:
•

rodzajów decyzji, przed uzyskaniem których następuje uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72, ust.1);

•

zakresu zmian w zezwoleniu w zakresie otrzymywania i dostawy odzyskanej wody,
które nie będą wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(art. 72, ust. 2).

Dodatkowej weryfikacji przy uzyskiwaniu zezwoleń na produkcję wody odzyskiwanej ze
ścieków mogą wymagać także warunki określone w uzyskanych w myśl aktualnych
przepisów decyzjach środowiskowych dla instalacji do oczyszczania ścieków,
przewidzianych do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 RLM. Podczas
weryfikacji powinny zostać uwzględnione przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko dotyczące przypadków, zgodnie z którymi zmiany dokonywane w obiektach
są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziałujące na środowisko (np. w przypadku przedsięwzięć związanych z rozbudową,
przebudową i montażem przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych).
Pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu budowlanego
Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane, poprzez pojęcie budowli
należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, tj. m.in.: obiekty liniowe, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia
terenu oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Rozpoczęcie i prowadzanie budowy wymienionych wyżej budowli stanowiących z definicji
obiekty budowlane lub wykonywanie innych robót budowlanych wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę. Czynności niewymagające pozwolenia na budowę zostały
wyszczególnione w artykule 28 Prawa budowlanego, zgodnie z którym takiego pozwolenia
nie wymaga m.in. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W związku z powyższym ustawodawca powinien rozważyć zmianę ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane polegającą na określeniu, czy budowa instalacji
służących do produkcji wody odzyskanej ze ścieków, jej magazynowania, czy
dystrybucji będzie objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, czy może
będzie z takiego obowiązku zwolniona.
Pozwoli to uniknąć potencjalnych konfliktów przepisów projektowanego rozporządzenia
z prawem budowlanym, chociażby ze względu na fakt, iż rurociąg do dystrybucji wody
odzyskanej ze ścieków:
• może stanowić obiekt liniowy wymagający uzyskania pozwolenia na budowę,
• może zostać uznany za element sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, której
budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia zgodnie z aktualnie obowiązującym
prawem budowlanym.
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Zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa budowlanego przed przystąpieniem do użytkowania obiektu
budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
• na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę;
• jest on zaliczony m. in. do kategorii XXX, czyli do obiektów służących do korzystania
z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód
i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
ścieków.
W związku z powyższym należałoby rozważyć, czy budowa instalacji służących do
produkcji wody odzyskanej ze ścieków, jej magazynowania, czy dystrybucji
(w przypadku, gdy ich budowa będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę)
będzie zaliczana do XXX kategorii obiektów budowlanych, dla których należy
uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Użytkowanie wieczyste
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się okres
użytkowania wieczystego zależnie od celu, na który nieruchomość gruntowa zostaje
oddana w użytkowanie wieczyste, oraz określa się sposób korzystania z nieruchomości,
stosownie do art. 236 i art. 239 Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym użytkownik wieczysty, który zdecyduje się przeznaczyć
nieruchomość do celów związanych z produkcją, magazynowaniem czy dystrybucją
odzyskanej wody będzie zobowiązany do zmiany ww. umowy.
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są m. in:
• budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności
w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
• budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska,
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji
przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz
urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego;
• inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest
uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została
oddana (art. 72, ust. 3). Obecnie jeśli nieruchomość przeznaczona jest cele publiczne,
tj. do utrzymywania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę,
gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, jej użytkownik
wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości 1% od ceny nieruchomości gruntowej (art. 72,
ust. 3, p. 4).
W przypadku, gdy ten sam podmiot podjąłby decyzję o prowadzeniu w granicach tej samej
nieruchomości działalności polegającej na odzyskiwaniu wody ze ścieków komunalnych
niezakwalifikowanej jako cel publiczny, wspomniana stawka procentowa wyniosłaby 3%
od ceny nieruchomości gruntowej (art. 72, ust. 3, p. 5).
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W związku z powyższym należałoby rozważyć, czy podjęcie działań związanych
z produkcją wody odzyskanej ze ścieków, jej magazynowanie i dystrybucja na pola
uprawne będzie celem publicznym.
Pozwolenia wodnoprawne
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym
wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych stanowi usługę wodną polegającą na
zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie
wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania
z wód oraz szczególnego korzystania z wód.
Usługi wodne wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 Prawa
wodnego), w związku z czym do jego posiadania w zakresie odprowadzania
oczyszczonych ścieków komunalnych do odbiornika są także przedsiębiorstwa wodno –
kanalizacyjne.
Zgodnie z art. 403 ust. 2 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym określa się m. in.:
ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na
sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok. W związku
z powyższym podmioty posiadające aktualne pozwolenia wodnoprawne na
odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych w przypadku, gdy zdecydują się
podjąć działalność związaną z odzyskiwaniem wody z tych ścieków, powinny
zweryfikować posiadane pozwolenie w zakresie ilości odprowadzanych ścieków oraz
w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność – wystąpić o jego zmianę.
Ustawodawca powinien natomiast rozważyć zmianę ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne w zakresie informacji ujętych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie
z art. 403 ust. 2 oraz w operacie wodnoprawnym zgodnie z art. 409 ust. 4 – jednym
z elementów pozwolenia wodnoprawnego i operatu wodnoprawnego, na podstawie
którego wydaje się to pozwolenie, mogłaby być informacja o ilości oczyszczonych ścieków
komunalnych, z których odzyskana woda będzie przeznaczana do nawodnień
w rolnictwie. Wprowadzenie takiej zmiany mogłoby stanowić podstawę do zmian
przepisów Prawa wodnego w zakresie opłat za usługi wodne, których maksymalne
stawki określono w art. 274 Prawa wodnego. W aktualnie obowiązującej ustawie Prawo
wodne jednostkowe stawki opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych uzależnione są od pojemności urządzeń do retencjonowania wody.
Analogiczne rozwiązanie można by przyjąć w przypadku opłat za odprowadzanie ścieków
do wód lub do ziemi – przykładowo uzależnić wysokość stawki od stosunku ilości ścieków
przeznaczonych do odzysku wody do całkowitej ilości oczyszczonych ścieków
komunalnych, która potencjalnie trafiłaby do odbiornika. Obniżenie opłat za usługi wodne
mogłoby stanowić dodatkową zachętę dla przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych do
podjęcia działalności związanej z odzyskiem wody zwłaszcza ze względu na fakt, iż jak
wskazano na I etapie niniejszego opracowania, obecnie ponoszą one stosunkowo wysokie
koszty za korzystanie z usług wodnych (w porównaniu do podmiotów prowadzących
gospodarstwa rolne).
Podmioty prowadzące gospodarstwa rolne, tj. potencjalni odbiorcy wody odzyskanej ze
ścieków przeznaczonej do nawodnień, w myśl aktualnie obowiązującej ustawy Prawo
wodne zobowiązane są do posiadania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku:
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• poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie
przekraczającej 5 m3 na dobę, stanowiącego usługę wodną;
• rolniczego wykorzystania ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na
dobę, stanowiącego szczególne korzystanie z wód;
• nawadniania gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3
na dobę, stanowiącego szczególne korzystanie z wód – zapis ten został zmieniony
ustawą z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (wejście w życie w dniu 23 listopada 2019 roku), która
nadaje mu następujące brzmienie: korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub
upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309),
w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę. W związku z powyższym
ustawodawca powinien określić, czy nawadnianie upraw wodą odzyskaną ze
ścieków będzie korzystaniem z wód do nawadniania gruntów lub upraw
stanowiącego w myśl wspomnianej ustawy szczególne korzystanie z wód
w przypadku korzystania z wód w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę,
wymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Jak wspomniano na etapie I opracowania, w myśl aktualnie obowiązującej ustawy Prawo
wodne, użytkownicy wód zobowiązani są do uiszczania opłat w kwartalnym okresie
rozliczeniowym, m.in. za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów
i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych. Opłata za usługi wodne nie jest
naliczana w przypadku poboru wód powierzchniowych na ww. cele.
W przypadku poboru wód na potrzeby nawodnień nie ponosi się opłaty stałej, a wysokość
opłaty zmiennej określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku
w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne wynosi 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód
podziemnych. Obowiązek wniesienia opłaty nie ma zastosowania w przypadku:
• powszechnego korzystania z wód, służącego m. in. do potrzeb osobistych,
gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń
technicznych;
• zwykłego korzystania z wód, obejmującego m. in. pobór wód podziemnych lub wód
powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.
Do wnoszenia opisywanej opłaty zobowiązane są więc wyłącznie podmioty prowadzące
gospodarstwa rolne, pobierające wodę podziemną do nawodnień za pomocą urządzeń
pompowych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3/dobę. Aby ustawodawca mógł
rozważyć wprowadzanie opłat za wykorzystanie do nawodnień wody odzyskanej ze
ścieków w kontekście ustawy Prawo wodne, działalność tego typu musiałaby zostać
uznana za usługę wodną. Wprowadzenie opłat w tym zakresie mogłoby jednak skutecznie
zniechęcić prowadzących gospodarstwa rolne do korzystania z takiej wody.
Potencjalnym rozwiązaniem, który mógłby stanowić ekonomiczną zachętę do korzystania
z wody odzyskanej ze ścieków, byłoby zwiększenie aktualnej stawki za pobór wód
podziemnych do nawodnień, czy wprowadzenie opłat za pobór wody powierzchniowej do
nawodnień w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3/dobę. Przyjęcie takiego
rozwiązania z jednej strony zachęciłoby do nawodnień wodą odzyskaną ze ścieków
zamiast wodą podziemną czy powierzchniową, z drugiej strony jednak może powodować
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sytuacje konfliktowe w sytuacjach, gdy prowadzący gospodarstwo rolne nie będzie miał
technicznej możliwości wykorzystania takiej wody.
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Eksploatacja instalacji do produkcji wody odzyskanej ze ścieków, analogicznie jak
eksploatacja stacji uzdatniania wody, czy oczyszczalni ścieków, będzie powodować
powstawanie odpadów. Zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska,
pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
• o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych
lub
• o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
W związku z powyższym, podmioty prowadzące instalacje do odzysku wody ze ścieków
komunalnych będą zobowiązane do weryfikacji posiadanych pozwoleń na wytwarzanie
odpadów zwłaszcza pod kątem rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów i w przypadku,
gdy zaistnieje taka konieczność – wystąpić o jego zmianę. W przypadku podmiotów
nieposiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów, będą one zobowiązane do jego
uzyskania w przypadku przekroczenia ilości odpadów wymienionych w art. 180a Prawa
ochrony środowiska.
Na etapie przygotowania wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na wytwarzanie
odpadów konieczna jest kwalifikacja tych odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady w katalogu
odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup, przy
czym jedną z nich stanowią odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemysłowych (grupa 19).
Porównując wymagania jakościowe dotyczące jakości odzyskiwanej wody z istniejącymi
wymaganiami dotyczącymi ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi, można
zauważyć, iż w zakresie większości zanieczyszczeń i parametrów, ścieki przeznaczone
do produkcji odzyskanej wody będą podlegały „doczyszczaniu” w zakresie takich
wskaźników, jak BZT5, ChZT, czy zawiesina ogólna. W związku z powyższym w ocenie
autorów opracowania, większość odpadów będzie tożsama z odpadami powstającymi
podczas procesu oczyszczania ścieków komunalnych, co nie powinno powodować
problemów z ich klasyfikacją.
Produkcja odzyskanej wody będzie wymagała jednak dezynfekcji ścieków w celu
dotrzymania wymogów w zakresie parametrów mikrobiologicznych, co nie stanowi
aktualnie wymogu przy procesie oczyszczania ścieków. W zależności od stosowanej
technologii dezynfekcji ścieków, odpad z tego procesu może nie być tożsamy z osadem
ściekowym powstającym w standardowym ciągu technologicznym oczyszczania ścieków,
co zależy w głównej mierze od właściwości stosowanych w tym celu preparatów.
W związku z powyższym nie można wykluczyć potencjalnej konieczności zmiany
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów w zakresie rodzajów odpadów.
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W celu analizy kompletności i spójności zapisów projektowanego rozporządzenia
dokonano przeglądu istotnych aspektów projektu rozporządzenia.
Przedmiot i cel:
Nadrzędnym celem projektowanego rozporządzenia jest zajęcie się problemem niedoboru
wody w UE poprzez wykorzystanie odzyskanej wody do nawadniania w rolnictwie. Ma się
to przyczynić do prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i dostosowania się do
zmian klimatu.
Zgodnie z prognozami dotyczącymi zmian klimatu132, problem niedoboru wody będzie się
pogłębiał w kolejnych latach. Działania proponowane przez projekt rozporządzenia
stanowią wiarygodne alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę. Obecnie ponowne
wykorzystanie wody ma znaczny potencjał korzystnego wpływu na środowisko,
gospodarkę i społeczeństwo133.
Projekt rozporządzenia ma zarazem chronić zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko
poprzez ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących jakości odzyskanej wody oraz
monitorowanie zgodności i odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
Proponowane minimalne wymogi powinny zapewnić wysoki poziom ochrony
konsumentów, pracowników i ogółu społeczeństwa, jak również środowiska, a zwłaszcza
zasobów wodnych i ekosystemów od wód zależnych oraz gleb. W aspekcie
psychologicznym proponowane rozporządzenie powinno również pozytywnie wpłynąć na
postrzeganie wykorzystywania ponownego wody przez społeczeństwo.
Zakres stosowania:
Zakres stosowania rozporządzenia ogranicza się do wszystkich przypadków ponownego
wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie, co oznacza, że ma
zastosowanie jedynie do podmiotów zamierzających odzyskiwać wodę ze ścieków
i wprowadzać ją na rynek. Biorąc pod uwagę powyższe, proponowane minimalne wymogi
są odpowiednie, a wydawanie odpowiednich zezwoleń i upoważnień na produkcję
i dostarczanie odzyskanej wody pozwoli na zapewnienie wymaganego poziomu
oczyszczenia odzyskanej wody.
Państwa członkowskie przekazują Komisji Europejskiej decyzję o odstąpieniu od
stosowania rozporządzenia i dokonują przeglądu tej decyzji, jednak należy zwrócić uwagę
na brak wskazania częstotliwości prowadzenia takiego przeglądu. Sformułowanie „w razie
konieczności” jest niejednoznaczne i może prowadzić do sytuacji całkowitego pominięcia
weryfikacji decyzji Państw członkowskich.
Definicje:
Zakład oczyszczania ścieków nie jest tożsamy z zakładem odzyskiwania wody ze ścieków,
ponieważ zakład odzyskiwania wody może być częścią oczyszczalni ścieków, przy czym
jednocześnie może być obsługiwany przez innego operatora. W związku z powyższym,
konieczne jest rozróżnienie następujących definicji: „zakładu oczyszczania” i „zakładu

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy (dostęp 30.10.2019 r.)
Impact assessment accompanying the document Proposal for a regulation of the European parliament and
of the council on minimum requirements for water reuse (SWD(2018) 249 final), European Commission, 2018
132
133
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odzyskiwania wody” oraz „operatora zakładu oczyszczania” i „operatora zakładu
odzyskiwania wody”. Proponuje się zdefiniowanie wspomnianych pojęć w następujący
sposób:
• „zakład oczyszczania” oznacza oczyszczalnię ścieków komunalnych lub inny
zakład, który zajmuje się oczyszczaniem ścieków komunalnych, spełniający wymogi
określone w dyrektywie 91/271/EWG;
• „zakład odzyskiwania wody” oznacza oczyszczalnię ścieków komunalnych lub
inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków komunalnych,
spełniający wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG, w celu otrzymania wody
zdatnej do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I do niniejszego
rozporządzenia;
• „operator zakładu oczyszczania” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która
eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania;
• „operator zakładu odzyskiwania wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która
eksploatuje lub kontroluje zakład odzyskiwania wody.
Dodatkowo definicja operatora zakładu odzyskiwania wody pokrywa się z pojęciem
podmiotu lub organu odpowiedzialnego – w zakresie obejmującym obowiązki wynikające
z projektu rozporządzenia – ponieważ operator zakładu również realizuje obowiązki
wynikające z niniejszego rozporządzenia (w pewnym zakresie). Podmiotem lub organem
odpowiedzialnym w rozumieniu przedmiotowego rozporządzenia będzie operator zakładu
odzyskiwania wody lub jego właściciel (co może być tożsame). W rozumieniu polskich
przepisów najbardziej adekwatnym pojęciem, jakie można odnieść do obu tych definicji,
jest prowadzący instalację. Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska przez
prowadzącego instalację rozumie się podmiot uprawniony na podstawie określonego
tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami
ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie. W związku z powyższym
adekwatne byłoby ujednolicenie definicji do jednego podmiotu lub doprecyzowanie
definicji „podmiotu lub organu odpowiedzialnego”, który może również oznaczać operatora
zakładu odzyskiwania wody.
W treści rozporządzenia warto byłoby również uwzględnić definicję projektu badawczego.
Brakuje jednoznacznego wskazania celu prowadzenia takiego projektu, a także
wskazania czy prowadzenie takich projektów powinno być jednym z kryteriów odstępstwa
od realizacji założeń przedmiotowego rozporządzenia.
Obowiązki dotyczące jakości odzyskanej wody:
Ważnym aspektem jest to, że operator zakładu odzyskiwania wody nie jest
odpowiedzialny za jakość odzyskanej wody po przekroczeniu punktu kontroli zgodności
z przepisami, czyli operator odpowiada za jakość odzyskanej wody do momentu
przekazania jej odbiorcy. Natomiast rozporządzenie (WE) 852/2004 określa przepisy dla
przedsiębiorstw sektora spożywczego (produkcja, przetwórstwo, dystrybucja
i wprowadzenie do obrotu żywności przeznaczonej do spożycie przez ludzi) i zgodnie
z nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi w pierwszym rzędzie
przedsiębiorstwo sektora spożywczego. Natomiast odzyskana woda może być stosowana
nie tylko w uprawach roślin spożywczych i brak w tym miejscu regulacji odnośnie
odpowiedzialności za jakość wody stosowanej w pozostałych uprawach.
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Zarządzanie ryzykiem:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wody odzyskanej ze ścieków stosowanej do
nawodnień w rolnictwie w całej UE należy określić maksymalny czas przez jaki może być
magazynowana wyprodukowana woda oraz warunki jej magazynowania. Jest to
szczególnie istotne, gdy ponowne wykorzystanie wody ma charakter transgraniczny.
Z tego powodu kluczowe elementy zarządzania ryzykiem powinny być uzupełnione o taką
informację.
Obowiązki dotyczące zezwoleń lub upoważnień dotyczących odzyskanej wody:
Produkcja i dostarczanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych jest dozwolone
jedynie na podstawie zezwolenia lub upoważnienia udzielonego przez właściwe organy,
które opiera się na planie zarządzania ryzykiem. Zezwolenie lub upoważnienie zawiera
szczegółowe informacje m.in. o klasach jakości odzyskanej wody, dopuszczalne
zastosowanie w rolnictwie, miejsce wykorzystania i szacunkową ilość wody odzyskanej ze
ścieków w ciągu roku oraz okres ważności, ale to Państwa członkowskie decydują czy
przechowywanie, dystrybucja i wykorzystanie odzyskanej wody wymagają szczególnych
zezwoleń lub upoważnień.
Należy zniwelować ryzyko stosowania odzyskanej wody niezgodnie z jej przeznaczeniem
określonym w załączniku 1 do projektowanego rozporządzenia. Ze względu na to, że to
od użytkownika odzyskanej wody zależy sposób jej wykorzystania (metoda nawadniania
oraz rodzaj upraw, na której jest stosowana) projektowane rozporządzenie powinno
uszczegółowić zakres ich obowiązków.
Projekt rozporządzenia w załączniku 1 szczegółowo określa kategorie upraw na jakich
może być stosowana określona klasa, a także metodę nawadniania. Jednak w żaden
sposób nie określa jak te warunki mają być nadzorowane.
Użytkownik odzyskanej wody powinien być obowiązany do:
• zadeklarowania metody nawadniania upraw oraz kategorii nawadnianych upraw
(zgodnie z tab. 1 w sekcji 2 załącznika 1 do projektowanego rozporządzenia),
• stosowania klasy odzyskanej wody zgodnie z jej przeznaczeniem,
• ponoszenia kar w przypadku niezastosowania się do zapisów omawianego
rozporządzenia.
Zgodnie z powyższym, użytkownik odzyskanej wody powinien uzyskać stosowne
zezwolenia lub upoważnienia, a wywiązywanie się z powyższych obowiązków powinno
być właściwie nadzorowane. Pozwoli to na zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
Projektowane rozporządzenie pozwala również na wprowadzanie dodatkowych wymogów
dotyczących jakości odzyskanej wody przez Państwa członkowskie, a także w razie
konieczności zmieniać warunki wydawanych zezwoleń i upoważnień.
Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
Projekt rozporządzenia stwarza możliwość wymiany odzyskanej wody ze ścieków
pomiędzy państwami członkowskimi. Zapis ten jest celowy z punktu widzenia ułatwienia
współpracy między państwami członkowskimi. Aby ponowne wykorzystanie wody miało
charakter transgraniczny, projekt rozporządzenia określa konieczność wyznaczenia
punktu kontaktowego lub korzystania z istniejących struktur ustanowionych na mocy
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porozumień międzynarodowych. Ma to na celu wspomóc wymianę informacji pomiędzy
właściwymi organami odpowiedzialnymi za wydawanie pozwoleń lub upoważnień
dotyczących odzyskanej wody oraz zapewnienie otrzymywania i przekazywania wniosków
o udzielenie pomocy. Należy doprecyzować zakres pomocy udzielanej przez Państwa
członkowskie w ramach transgranicznego wykorzystania odzyskanej wody.
Dokonując oceny kompletności i spójności zapisów projektowanego rozporządzenia
wyszczególniono następujące kwestie wymagające uzupełnienia lub doprecyzowania,
omówione w niniejszym rozdziale:
• wskazanie częstotliwości prowadzenia przeglądu decyzji o odstąpieniu od
stosowania rozporządzenia;
• uszczegółowienie definicji: „zakład oczyszczania”, „zakład odzyskiwania wody”,
„operator zakładu oczyszczania”, „operator zakładu odzyskiwania wody” oraz
„podmiot lub organ odpowiedzialny” – należy zapewnić spójność proponowanych
definicji w całym rozporządzeniu;
• uwzględnienie w treści definicji projektu badawczego, określenie jego celu oraz
wskazania czy prowadzenie takiego projektu powinno być jednym z kryteriów
odstępstwa od realizacji założeń przedmiotowego rozporządzenia;
• zdefiniowanie
końcowych);

obowiązków

użytkowników

odzyskanej

wody

(użytkowników

• doprecyzowanie zakresu pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie
w zakresie transgranicznego wykorzystania odzyskanej wody;
• stworzenie przepisów dotyczących sankcji w przypadku naruszenia rozporządzenia
przez użytkowników odzyskanej wody;
• określenie maksymalnego czasu magazynowania odzyskanej wody;
• ujednolicenie metody opracowywania planów zarządzania ryzykiem we wszystkich
krajach UE.
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Podsumowanie

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach etapu II oceny projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących
ponownego wykorzystania wody.
Projektowane rozporządzenie popiera działania służące ponownemu wykorzystaniu wody
i przyczyniające się do zmniejszenia niedoboru wody w krajach Unii Europejskiej. W tym
celu proponuje ponowne wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych do
nawodnień w rolnictwie. Wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących ponownego
wykorzystania wody służy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego
i środowiska, a także wytycza ramy działania dla Państw członkowskich i ułatwia
stosowanie oczyszczonych ścieków w rolnictwie, zwłaszcza kiedy jest to właściwe
i racjonalne.
Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych
z poszczególnych rozdziałów opracowania.

wniosków

wynikających

Potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z użyciem odzyskanej wody w rolnictwie
W tej części opracowania omówiono:
• parametry oczyszczonych ścieków - skład ścieków jest zróżnicowany w zależności
od ich pochodzenia (bytowe, komunalne, przemysłowe), od wielkości aglomeracji
oraz jest zmienny w czasie. Podstawowymi badanymi parametrami
charakteryzującymi ścieki są: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor
ogólny, przy czym zagrożenie mogą stanowić również inne zanieczyszczenia
ścieków, takie jak mikroorganizmy, substancje chemiczne, toksyczne,
promieniotwórcze oraz pozostałości leków i ksenoestrogeny;
• stan jakości wody odzyskanej do nawodnień - według Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), główne problemy obniżające
jakość wód powierzchniowych lub gruntowych stosowanych w rolnictwie wiążą się
z zasoleniem, swoistą toksycznością jonów i zmiennym współczynnikiem infiltracji
wody;
• zagrożenia wynikające z ponownego wykorzystania wody:
− dla zdrowia ludzi - wykorzystanie częściowo oczyszczonych lub
nieoczyszczonych ścieków do nawadniania może być powiązane z infekcjami
jelitowymi, pasożytniczymi, problemami skórnymi oraz innymi infekcjami
ogólnoustrojowymi. Obok zagrożeń mikrobiologicznych, niebezpieczne dla
zdrowia człowieka i środowiska są też zawarte w ściekach chemikalia lub
farmaceutyki134;
− dla hodowli roślin - wysokie stężenie azotu pochodzącego ze ścieków może
doprowadzić do opóźnienia dojrzewania i niższe plony. Wiele roślin (m. in.
jęczmień, pszenica, sałata, szpinak czy ziemniaki) jest czułych na

Adegoke AA, Amoah ID, Stenström TA, Verbyla ME and Mihelcic JR, Epidemiological Evidence and Health
Risks Associated With Agricultural Reuse of Partially Treated and Untreated Wastewater: A Review. Front.
Public Health 6:337. doi: 10.3389/fpubh.2018.00337, 2018
134
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występowanie niektórych pierwiastków (m. in. cynku), co objawia się
obniżeniem plonów135.
Przykłady wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków w rolnictwie
W tej części przedstawiono przykłady wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków
w rolnictwie w innych krajach, tj. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Namibii, Izraelu,
Francji, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Cyprze, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech.
W Polsce zagospodarowywanie oczyszczonych ścieków nie jest powszechnie stosowane.
Woda odzyskana ze ścieków znajduje częściowe zastosowanie jedynie w takich branżach
jak przemysł cukrowniczy, chemiczny, elektrociepłowniczy oraz w jednostkach
wojskowych.
Opis parametrów istotnych w ocenie przydatności wody odzyskanej do nawodnień
w rolnictwie
W rozdziale 5 poza opisem parametrów istotnych w ocenie przydatności wody odzyskanej
do nawodnień w rolnictwie przedstawiono także zalecenia dotyczące monitoringu. W
odniesieniu do projektowanego rozporządzenia dotyczącego wykorzystania odzyskanej
wody do nawodnień w rolnictwie, konieczne jest zwiększenie częstotliwości
monitoringu oraz wprowadzenie szerszego zakresu monitorowanych parametrów.
Zalecenia w zakresie częstotliwości monitoringu przeprowadzono w poniższej tabeli.
Tab. 12.1 Zalecana minimalna częstotliwość rutynowego monitorowania odzyskanej wody
wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie
Klasa

E. coli

BZT5

Zawiesina ogólna

A

raz na tydzień

raz na tydzień

raz na tydzień

raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)

raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)

135

B

raz na tydzień

C

dwa razy w
miesiącu

Chaney R. L, Zinc Pthytotoxicity, Kluwer Academic Publishers, 1993
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Mętność
w sposób
ciągły

-

-

Klasa

E. coli

D

dwa razy w
miesiącu

BZT5
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)

Zawiesina ogólna
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)
raz na miesiąc
(w pierwszym roku)
i potem
raz na kwartał
(dla RLM 2 000 –
10 000)
raz na miesiąc
(dla RLM 10 00049 999)
raz na dwa tygodnie
(dla RLM 50 000
i więcej)

Mętność

-

Dodatkowo zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, niezależnie od klasy wody,
monitoringowi powinny podlegać:
• Legionella spp. (jeżeli istnieje ryzyko rozpylania) - monitorować dwa razy
w miesiącu;
• jaja nicieni jelit – (dla nawadniania pastwisk lub upraw pastewnych) - monitorować
dwa razy w miesiącu lub z częstotliwością określoną przez operatora zakładu
odzyskiwania wody w zależności od liczby jaj w ściekach dostarczanych do zakładu.
Implementując rozporządzenie do prawa polskiego, zaleca się, aby monitoring w zakresie
ponownego wykorzystania wody leżał w zakresie obowiązków zakładu odzyskiwania
wody, analogicznie jak ma to obecnie miejsce w przypadku monitoringu parametrów
oczyszczanych ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.
Możliwości w zakresie dystrybucji wody odzyskanej ze ścieków
Dokonując analizy w zakresie możliwej dystrybucji odzyskanej wody na pola uprawne
wzięto pod uwagę przede wszystkim opłacalność tego przedsięwzięcia. W Etapie I
niniejszego opracowania wstępnie założono, że brak odpowiedniej infrastruktury
spowodowałby konieczność dostarczania wody do zakładu za pomocą cystern. Jednakże
po dogłębnej analizie możliwych opcji (głównie pod względem ekonomicznym) ustalono,
że dostawa powinna odbywać się rurociągami, przy czym na potrzeby opracowania
założono, że:
•

maksymalnie na odległość 10 km od zakładu odzyskiwania wody;

•

rentowną ilość odzyskanej wody prawdopodobnie są w stanie wyprodukować
oczyszczalnie o RLM powyżej 10 000.

Wynik tej analizy zestawiono z gminami wytypowanymi (w Etapie I) jako obszary
o potencjalnym zapotrzebowaniu na odzyskaną wodę. Wynik w sposób bardzo ogólny
obrazuje potencjalne obszary, na których można byłoby wykorzystywać z powodzeniem
odzyskaną wodę. Jednak zaznaczyć należy, że są to dane szacunkowe i w żadnym razie
nie decydują o faktycznym zastosowaniu w Polsce odzyskanej wody ze ścieków do
nawodnień w rolnictwie.
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Analiza funkcjonujących oczyszczalni ścieków w Polsce pod kątem jakości odzyskiwanej
wody ze ścieków
W celu przeprowadzenia oceny możliwości spełnienia proponowanych wymagań136 przez
funkcjonujące oczyszczalnie przeprowadzono ankietę. Spośród 225 analizowanych
oczyszczalni zaledwie 11% ma obecnie możliwość osiągnięcia proponowanych wymagań.
Jednakże 48% oczyszczalni miałaby możliwość osiągnięcia wymagań po
przeprowadzeniu właściwych modernizacji ciągów technologicznych. Warto zaznaczyć,
że więcej oczyszczalni ma możliwość osiągnąć wymagania dla klasy D niż dla klasy A.
Z ankietyzacji wynika, że osiągnięcie wyznaczonych parametrów jest możliwe, ale wiąże
się to ze zwiększeniem kosztów eksploatacji oczyszczalni oraz z poniesieniem kosztów
modernizacji zakładów. Koszt eksploatacji instalacji do produkcji odzyskanej wody zależy
od zastosowanej technologii – w przypadku zastosowania filtracji membranowej
i dezynfekcji wynosi 0,99 zł/m3, filtracji głębokiej i dezynfekcji 0,35 zł/m3,a w przypadku
filtracji i dezynfekcji 0,26 zł/m3;
Część analizowanych zakładów podjęła próby oszacowania kosztu ewentualnej
modernizacji. Najczęściej są to kwoty od 1 mln zł do 10 mln zł (łącznie 33 oczyszczalnie),
a najrzadziej poniżej miliona zł (łącznie 4 oczyszczalnie), kwoty w przedziale 10 - 20 mln zł
wskazało 13 oczyszczalni, a kwoty powyżej 20 mln zł 12 oczyszczalni.
Rekomendacje w zakresie właściwych organów administracji i instytucji
W tej części opracowania przedstawiono propozycję organów i instytucji, które
w przypadku wejścia w życie proponowanego rozporządzenia, mogłyby odpowiadać za:
• zarządzanie ryzykiem – jako propozycję organu właściwego wskazano właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwego państwowego powiatowego
lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
• udzielanie zezwoleń lub upoważnień – jako propozycję organu właściwego
wskazano właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwego
państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
• kontrolę zgodności – jako propozycję organu właściwego wskazano właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), Państwową Inspekcję Sanitarną oraz
Inspekcję Ochrony Środowiska;
• informowanie społeczeństwa – jako propozycję organu właściwego wskazano
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
• przyznawanie odstępstw – jako propozycję organu właściwego wskazano
właściwego wskazano właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
i właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora
sanitarnego.
Zaproponowano
współdziałanie
następujących
organów:
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie), dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich i wojewodów.

Dot. wymagań zaproponowanych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
136
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Adaptacja Polski do wymogów rozporządzenia
Adaptacja Polski do zapisów omawianego rozporządzenia będzie wymagać różnorodnych
działań w wielu dziedzinach, zarówno pod kątem prawnym (implementacji szeregu
regulacji legislacyjnych) jak i technologicznym (w zakresie dostosowania oczyszczalni
ścieków do proponowanych wymogów) i logistycznym (transportu odzyskanej wody na
pola uprawne).
Istnieje również kilka aspektów, które mogą utrudniać dostosowanie się Polski do
wymogów rozporządzenia:
• proponowane wymogi dotyczące wody odzyskanej ze ścieków różnią się od
przyjętych w Polsce wymogów dla ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi
i ścieków wykorzystywanych rolniczo, wobec czego mogą być trudne do osiągnięcia;
• brak nadzorowania użytkowników odzyskanej
z niewłaściwym jej wykorzystywaniem;

wody

może

wiązać

się

• brak regulacji odnośnie maksymalnego czasu i warunków magazynowania
wyprodukowanej wody;
• konieczność stworzenia odpowiednich procedur i dostosowania instytucji państwa;
• możliwe wytwarzanie odpadu ze stacji odzyskujących wodę;
• rozważenie nakładania kar za nieprzestrzeganie warunków wykorzystywania
odzyskanej wody przez jej użytkowników;
• bariera mentalna społeczeństwa przed wtórnym wykorzystaniem ścieków do
nawodnień upraw roślin spożywczych;
• duży nakład finansowy związany z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową
wymaganej infrastruktury;
• wysokie koszty przystosowania oczyszczalni do odzyskiwania wody mogą wpływać
na wzrost kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków i tym samym cenę
odbioru ścieków. Część analizowanych zakładów podjęła próbę oszacowania kosztu
ewentualnej modernizacji – najczęściej są to kwoty rzędu 1-10 mln zł, choć pojawiały
się także szacunkowe sumy w okolicach 50-60 mln zł; Średni jednostkowy koszt
modernizacji oczyszczalni ścieków oszacowany na podstawie przeprowadzonych
ankiet wynosi 1 430 zł/RLM=1;
• wysokie koszty transportu i niewielka odległość na jaką możliwe jest dostarczenie
takiej wody; szacunkowy koszt budowy rurociągów dystrybuujących odzyskaną
wodę do terenów rolnych, na których istnieje potencjalne zapotrzebowanie na
ponowne wykorzystanie wody w procesie nawadniania z uwagi na deficyt wód,
w buforach do 10 km od lokalizacji oczyszczalni ścieków o wartości RLM > 10 000
wyniósłby 14 551 134 802 zł; szacowane nakłady na energię elektryczną potrzebną
do dystrybucji odzyskanej wody na pola uprawne wynoszą 0,26 zł/m3;
• potrzeba wprowadzenia zachęt finansowych dla zakładów odzyskiwania wody oraz
rolników (użytkowników odzyskanej wody).
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Implementacja rozporządzenia do prawa polskiego
Zgodnie z artykułem 17 omawianego rozporządzenia, rozporządzenie to wiąże w całości
i powinno być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Biorąc
jednak pod uwagę fakt, iż zgodnie z projektem rozporządzenia Państwa członkowskie
m. in. ustanawiają przepisy dotyczące sankcji oraz wyznaczają organy właściwe, część
zapisów rozporządzenia będzie wymagała implementacji w polski porządek prawny.
W związku z powyższym w rozdziale opisano możliwe sposoby implementacji przepisów
dotyczących udzielania zezwoleń, informowania społeczeństwa, kontroli zgodności oraz
nakładania sankcji. Przeanalizowano także wpływ projektowanego przepisu na przepisy
krajowe i na tej podstawie zidentyfikowano następujące akty prawne, które mogą
wymagać wprowadzenia zmian:
• ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług - poprzez określenie, czy
sprzedaż wody odzyskanej ze ścieków będzie zwolniona z podatku VAT albo czy
stosowana będzie w takim przypadku stawka podstawowa lub preferencyjna;
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
polegająca na wprowadzaniu instytucji „zawieszenia” do ustawy;
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - w zakresie
katalogu przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziałujących na środowisko;
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko - w zakresie rodzajów decyzji, przed uzyskaniem
których następuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
zakresu zmian w zezwoleniu w zakresie otrzymywania i dostawy odzyskanej wody,
które nie będą wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
• ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - polegającą na określeniu, czy
budowa instalacji służących do produkcji wody odzyskanej ze ścieków, jej
magazynowania, czy dystrybucji będzie objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę, czy może będzie z takiego obowiązku zwolniona oraz czy będzie ona
zaliczana do XXX kategorii obiektów budowlanych, dla których należy uzyskać
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
• ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne - w zakresie informacji ujętych
w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 403 ust. 2 oraz w operacie
wodnoprawnym zgodnie z art. 409 ust. 4 oraz w zakresie opłat za usługi wodne;
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów - w zakresie rodzajów odpadów.
Ocena kompletności i spójności proponowanych zapisów rozporządzenia:
W celu analizy kompletności i spójności zapisów projektowanego rozporządzenia
dokonano przeglądu istotnych aspektów rozporządzenia. Stwierdzono, że proponowane
zapisy rozporządzenia przyczynią się do ograniczenia niedoboru wody oraz przejścia na
gospodarkę o obiegu zamkniętym, a ponadto może stanowić uproszczenie wspólnej
polityki rolnej w krajach UE.
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Jednocześnie zapisy projektowanego rozporządzenia gwarantują elastyczność w kwestii
uwzględniania warunków lokalnych oraz opłacalności tej inwestycji wśród Państw
członkowskich i każde Państwo może same zdecydować kiedy wprowadzi ponowne
wykorzystanie odzyskanej wody ze ścieków do nawodnień w rolnictwie na terenie kraju.
Ponadto wyszczególniono informacje,
w projektowanym rozporządzeniu:

które

• wskazanie częstotliwości prowadzenia
od stosowania rozporządzenia;

powinny

zostać

doprecyzowane

przeglądu

decyzji

o

odstąpieniu

• uszczegółowienie definicji: „zakład oczyszczania”, „zakład odzyskiwania wody”,
„operator zakładu oczyszczania”, „operator zakładu odzyskiwania wody” oraz
„podmiot lub organ odpowiedzialny” – należy zapewnić spójność proponowanych
definicji w całym rozporządzeniu;
• uwzględnienie w treści definicji projektu badawczego, określenie jego celu oraz
wskazania czy prowadzenie takiego projektu powinno być jednym z kryteriów
odstępstwa od realizacji założeń przedmiotowego rozporządzenia;
• zdefiniowanie
końcowych);

obowiązków

użytkowników

odzyskanej

wody

(użytkowników

• doprecyzowanie zakresu pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie
w zakresie transgranicznego wykorzystania odzyskanej wody;
• stworzenie przepisów dotyczących sankcji w przypadku naruszenia rozporządzenia
przez użytkowników odzyskanej wody;
• określenie maksymalnego czasu magazynowania odzyskanej wody;
• ujednolicenie metody opracowywania planów zarządzania ryzykiem we wszystkich
krajach UE.
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Akty prawne
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.
zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
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