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1 WPROWADZENIE 

 

Niniejsza ekspertyza pod ogólnym tytułem „Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy  

do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020”, 

obejmująca materiał bazowy w zakresie analizy możliwych do zastosowania w Polsce technologii 

końcowego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, została opracowana na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przez zespół autorów z Instytutu Inżynierii 

Środowiska Politechniki Częstochowskiej na podstawie umowy 154/GDOŚ/2014 z dnia 3 września 

2014r. finansowanej z Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – nr ref. BAK-WZP-ZZP-082.011.2014  28/GDOŚ/2014. 

 

Polityka Unii Europejskiej regulowana dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca normy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(Dz. U. WE L 327 z 22.12.2000 r. Ramową Dyrektywą Wodną (RDW)) określa osady, jako „produkt” 

oczyszczania ścieków. Osiągnięcie dobrego stanu wód wymagane jest do roku 2015. Dyrektywą 

operacyjną w zakresie RDW jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21.05.1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa ta zobowiązuje do prowadzenia monitoringu 

i sprawozdawczości dla aglomeracji w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych  

wraz z końcowym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych. Art. 14 dyrektywy Rady 

91/271/EWG wyraźnie odnosi się do osadów, które powstają w wyniku oczyszczania ścieków  

i stwierdza, że muszą być ponownie wykorzystane w każdym przypadku, gdy to jest właściwe. 

Sposoby wykorzystania osadów powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu  

na środowisko. 

 

 

2 PODSTAWA WYKONANIA EKSPERTYZY – CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest opracowanie ekspertyzy, która stanowiąc materiał 

bazowy w postaci przedstawionych założeń i wytycznych pozwoli na wykonanie strategii 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi w latach 2014 – 2020. Stworzenie obszernego, 

obejmującego wszystkie wymagane dla niniejszej ekspertyzy aspekty i uwarunkowania obecnego oraz 

perspektywicznego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, materiału bazowego  

dla opracowania zasadniczego dokumentu, jakim jest strategia postępowania z komunalnymi osadami 

ściekowymi na lata 2014 – 2020 to nie tylko zasadniczy cel tej pracy, ale także jej główna myśl 

przewodnia oraz podstawowe przeznaczenie.  

Założenia i wytyczne niniejszej ekspertyzy zostały wykonane w oparciu o wymagania zawarte  

w zał. nr 1do SIWZ, przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

Materiał bazowy, o którym mowa zawierać ma zgodnie z SOPZ następujące elementy: 

1. Opis i omówienie dobrych praktyk w zakresie komunalnych osadów ściekowych oraz 

przegląd funkcjonujących definicji i pojęć w zakresie problematyki komunalnych osadów 

ściekowych, zarówno występujących w aktach prawnych krajowych, Unii Europejskiej, 

wybranych państw członkowskich UE (minimum trzech), ew. krajów spoza UE (jednego), 

i w dokumentach strategicznych, a także używanych w literaturze specjalistycznej, 

w szczególności takich jak: „ścieki”, ”ścieki komunalne”, „ścieki o składzie zbliżonym do 

składu ścieków komunalnych”, „osad surowy”, „osad wstępny”, „osad wtórny”, „osad 

mieszany”, „osad nieustabilizowany”, „przetwarzanie osadu”, „stabilizacja osadu”, 

„higienizacja osadu”, „osad przetworzony”, „osad ustabilizowany”, „komunalne osady 
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ściekowe”, „ustabilizowane komunalne osady ściekowe”. Zaproponowanie czytelnych 

definicji i kryteriów klasyfikacji, m.in. w oparciu o charakterystykę i właściwości, 

pozwalających jasno określić, z jakim rodzajem ścieku/osadu mamy do czynienia. 

W uzasadnionych przypadkach należy zaproponować uzupełnienia i zmiany definicji 

prawnych. W uzasadnionych przypadkach zaproponowanie uzupełnień i zmian definicji 

prawnych;  

2. Charakterystyka możliwych do zastosowania w Polsce technologii odwadniania, stabilizacji, 

higienizacji i końcowego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,  

wraz ze wskazaniem barier w stosowaniu konkretnych technologii, w szczególności:  

a. schematy technologiczne przeróbki komunalnych osadów ściekowych (osady 

wstępne, wtórne, mieszane) oraz zasady ich doboru, przy uwzględnieniu różnych 

procesów technologicznych (zagęszczanie, stabilizacja, mechaniczne odwadnianie, 

higienizacja, dezintegracja, elektroosmoza i elektroforeza, suszenie solarne 

i mechaniczne oraz termiczne przekształcanie odpadów, tj. spalanie i współspalanie), 

b. analiza możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych 

w biogazowniach. W analizie należy uwzględnić zarówno możliwości prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe (w tym m.in. problemy 

z zagospodarowaniem pozostałości po procesie fermentacji). Ponadto należy 

przeanalizować zastosowaną technologię przeróbki osadów na oczyszczalni 

w aspekcie możliwości wykorzystania tego osadu w biogazowniach (tzn. np. czy dla 

wykorzystania osadu w biogazowi należałoby zrezygnować z procesu fermentacji 

osadu na oczyszczalni), 

c. przegląd istniejących suszarni komunalnych osadów ściekowych, ich rodzaje, jakość 

powstającego osadu (stopień uwodnienia), obecny sposób zagospodarowania 

wysuszonego osadu, możliwości zagospodarowania powstającego osadu  

(z uwzględnieniem m. in. poziomu uwodnienia/zawartości suchej masy). Rozważenie 

zasadności utrzymania zakazu ponownego nawadniania komunalnych osadów 

ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania, 

d. określenie właściwości osadów do termicznego przekształcania komunalnych osadów 

ściekowych, zarówno wymagane jak i lub niewskazane sposoby wstępnego 

przetworzenia komunalnych osadów ściekowych planowanych do skierowania  

ich do spalenia, np. wartość opałowa, zawartość frakcji biodegradowalnej, wilgotność 

itp. Przegląd istniejących monospalarni komunalnych osadów ściekowych,  

ich rodzaje, obecny sposób zagospodarowania pozostałości po spaleniu osadu, 

wskazanie możliwości ich zagospodarowania; 

3. Przegląd i ocena sposobów zbierania danych na temat ilości, jakości, sposobach postępowania 

z komunalnymi osadami ściekowymi oraz ich zagospodarowania (sprawozdanie z realizacji 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ewidencja odpadów, dane 

statystyczne dla Głównego Urzędu Statystycznego, ew. inne). Zaproponowanie zmian 

umożliwiających zbieranie ujednoliconych danych w tym zakresie oraz ich zestawianie  

na różne potrzeby, w szczególności wzorów formularzy dla wytwórcy komunalnych osadów 

ściekowych. Propozycja sposobu wyliczenia ilości komunalnych osadów ściekowych 

powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków, w tym m.in. wskazanie jednostki 

miary dla sprawozdawczości, w jakiej ma być podawana ilość wytworzonych komunalnych 

osadów ściekowych. Propozycja wprowadzenia kryteriów pozwalających na rozgraniczenie, 

w którym momencie procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków osad ściekowy 

zaczyna być traktowany, jako odpad i objęty jest ewidencją i statystyką w zakresie gospodarki 

odpadami; 
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4. Wskazanie, na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio od oczyszczalni ścieków, 

istniejących instalacji służących odwadnianiu, stabilizacji, higienizacji, końcowemu 

zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych:  

a. na terenie oczyszczalni,  

b. poza oczyszczalnią;   

5. Zidentyfikowanie istniejących problemów z zagospodarowaniem zalegających na terenie 

oczyszczalni komunalnych osadów ściekowych z podaniem ich przyczyn (prawnych, 

ekonomicznych, technicznych i środowiskowych); 

6. Przygotowanie, rekomendacji w zakresie możliwości zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych, z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych stron rekomendowanych 

i zalecanych sposobów zagospodarowania w poszczególnych województwach, uwzględniając 

uwarunkowania prawne, ekonomiczne, techniczne i środowiskowe. Zaproponowanie listy 

potencjalnych inwestycji (zarówno na terenie, jak i poza terenem oczyszczalni ścieków) 

w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy instalacji służących odwadnianiu, 

stabilizacji, higienizacji i końcowemu zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych 

dla poszczególnych województw. Rozważenie zasadności tworzenia regionalnych instalacji  

do końcowego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; 

7. Analiza przyczyn nieprawidłowości występujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych, 

wskazanych w raporcie NIK dotyczącym zagospodarowania osadów powstających 

w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012. Zaproponowanie rozwiązań 

pozwalających na wypełnienie zaleceń pokontrolnych zawartych w przedmiotowym raporcie. 

 

Do wyżej wyszczególnionych wymagań zapisanych dla wykonawcy niniejszej ekspertyzy  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dobrano adekwatny do tych wymagań spis treści  

i zawartości tej ekspertyzy, obejmując jej zakresem wszystkie wymagania określone w SOPZ. 
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3 PRZEGLĄD FUNKCJONUJĄCYCH DEFINICJI I POJĘĆ W ZAKRESIE 

PROBLEMATYKI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

 

3.1 Definicje i pojęcia występujące w aktach prawnych krajowych, UE, wybranych 

państw członkowskich i kraju spoza UE oraz dokumentach strategicznych 

i literaturze specjalistycznej 

 

Akty prawne Unii Europejskiej 

 

Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie problematyki zagospodarowania osadów ściekowych 

to przede wszystkim dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. (tzw. dyrektywa 

osadowa) w sprawie ochrony środowiska w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów 

ściekowych w rolnictwie [1], która skutkuje istotnymi ograniczeniami dla rolniczego i przyrodniczego 

wykorzystania osadów.  

Opracowane na przestrzeni ostatnich piętnastu lat trzy dokumenty robocze: 

 Trzeci dokument roboczy w sprawie wykorzystania osadów ściekowych env.E.3/lm  

(27 kwietnia 2000 r.), Working Document of Sludge [2], w którym zaproponowano definicję 

osadów ściekowych oraz m.in. określono procesy przetwarzania osadów ściekowych, wartości 

graniczne stężenia metali ciężkich w glebach i osadach do stosowania na glebach, 

 Dokument roboczy dotyczący biologicznego przetwarzania odpadów ulegających 

biodegradacji, env.A.2/lm (12 lutego 2001 r.) [3] przygotowany w celu ochrony gleb 

i zapewnienia, że stosowanie przerobionych i nieprzerobionych odpadów będzie w efekcie 

korzystne dla rolnictwa i środowiska, 

 Dokument roboczy dotyczący osadów i bioodpadów dg env c2/bz/tb (21 września 2010 r.) [4] 

gdzie wyróżniono produkty jakości kompostu/produktu ustabilizowanego, które mogą być 

stosowane na glebach, bez późniejszej kontroli; z drugiej określono minimalne standardy dla 

bioodpadów stosowanych w rolnictwie w analogiczny sposób jak to ma miejsce w obecnej 

dyrektywie osadowej, stosowanie bioodpadów i osadów gorszej jakości, powinno zostać 

ograniczone do gleb nierolniczych i stać się przedmiotem prawodawstwa krajowego; 

 

nie przyniosły nowelizacji wspomnianej dyrektywy osadowej, wniosły natomiast większe 

ograniczenia w zakresie ich rolniczego i przyrodniczego wykorzystania. 

 

Na gospodarkę osadami wpływ mają także dyrektywy dotyczące ochrony wód i oczyszczania ścieków 

komunalnych. Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. tzw. Ramowa Dyrektywa 

Wodna [5] ustala ramy działania w zakresie polityki wodnej, traktuje osady, jako „produkt” 

oczyszczania ścieków. Dyrektywą operacyjną dla RDW jest dyrektywa Rady 91/271/EWG  

z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych tzw. dyrektywa ściekowa [6], 

której całkowite wdrożenie w Polsce (koniec roku 2015) może spowodować wzrost strumienia masy 

osadów. Zawiera ona zapis wspierający recykling osadów. Z Ramowej Dyrektywy Wodnej wynikają 

również postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE  

z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego [7], zwanej dyrektywą morską, jej zapisy mogą skutkować zwiększeniem ilości osadów 

chemicznych (strącanie fosforu). 

Z punktu widzenia gospodarki osadowej może okazać się również istotna dyrektywa 2004/35/WE 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
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szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu [8], ustanawiająca ramy odpowiedzialności  

za środowisko w oparciu o zasadę „zanieczyszczający płaci”. 

Z gospodarką osadową związane są również dyrektywy: dyrektywa Rady 91/676/EWG  

z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

azotany pochodzenia rolniczego [9] (dyrektywa azotanowa), która może wpłynąć na zmniejszenie 

dostępności gruntów do nawożenia rolniczego oraz dyrektywa 2008/105/WE w sprawie 

środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej [10]. Obie te dyrektywy wpływają na 

kierowanie odpadów na składowiska. Natomiast dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania 

odpadów z dnia 26 kwietnia 1999 r. [11] tzw. dyrektywa składowiskowa wprowadza ograniczenia 

odnośnie składowania osadów i pośrednio stymuluje rozwój innych metod ich zagospodarowania. 

Osady ściekowe podlegają również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 19 listopada 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów [12] tzw. ramowej dyrektywie 

odpadowej która wpływa na przetwarzanie odpadów w tym osadów ściekowych. Zgodnie z ww. 

dyrektywą osady jako odpady podlegają hierarchii postępowania z odpadami, wg której w pierwszej 

kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie przygotować je do ponownego użycia, 

poddać recyklingowi, innym metodom odzysku i dopiero unieszkodliwiać. Naczelnym priorytetem  

w hierarchii postępowania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu – jednak w odniesieniu  

do osadów ściekowych, założenie to jest trudne do realizacji, gdyż stanowią one taki rodzaj odpadów, 

których powstawania nie da się uniknąć. Dlatego istotne znaczenie mają kolejne priorytety  

w hierarchii postępowania z odpadami tj.: przygotowanie do ponownego użycia, rozumiane jako 

przetwarzanie osadów m.in. w procesach zagęszczania, stabilizacji (z możliwym odzyskiem energii), 

higienizacji czy suszenia oraz recykling organiczny polegający na stosowaniu komunalnych osadów 

(rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie do gleby) lub wykorzystaniu ich  

do produkcji kompostu. Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania osadów w procesach odzysku 

wówczas należy je poddać unieszkodliwianiu (procesy spalania, współspalania). 

 

Dyrektywa 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych [13],  

która pod względem merytorycznym nie ogranicza spalania i współspalania osadów a formalnie 

nowelizuje i łączy inne dyrektywy, w tym: dyrektywę 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) [14], dyrektywę 2001/80/WE w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 

spalania (LCP) [15] oraz dyrektywę 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania 

odpadów [16] tzw. dyrektywę spalarniową, która określa normy i warunki spalania odpadów oraz 

standardy emisyjne.   

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [17] zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE wyznacza obowiązkowe do osiągnięcia poziomy energii 

pochodzące z odnawialnych źródeł energii. 

Oprócz wymienionych dyrektyw na obszar gospodarki osadami wpływ mają również rozporządzenia: 

 rozporządzenie 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) [18] - wpływające  

na zanieczyszczenia w ściekach i osadach ściekowych, 

 rozporządzenie 2009/1069/WE określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 o produktach ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego [19] – wprowadza obowiązek zabezpieczania osadów przez zagrożeniami 

związanymi z BSE, gdy z osadami przetwarzane są odpady zwierzęce, 
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rozporządzenie 2011/142/WE w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE 

w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnej na 

granicach w myśl tej dyrektywy [20] – określa techniczne aspekty wyposażenia instalacji, na których 

przetwarzane są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego [44]. Technical Report for End 

-of-Waste Criteria on Biodegradable Waste Subject to Biological treatment – Third Working 

Document (wrzesień 2012 r.) [21] – zalicza osady ściekowe do pozytywnej listy odpadowej 

i umożliwia czystym osadom wykorzystanie jako nawozu i możliwość kwalifikacji jako tzw. produkt 

odpadowy [44]. Ww. dokumenty zawierają definicje i pojęcia związane z gospodarką komunalnymi 

osadami ściekowymi. Przegląd podstawowych definicji został zawarty w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3.1 Przegląd definicji i pojęć funkcjonujących w aktach prawnych Unii Europejskiej 

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska 

osad a) pozostały osad z oczyszczalni, zajmujących się oczyszczaniem 

ścieków z gospodarstw domowych i ścieków komunalnych  

oraz z innych oczyszczalni, oczyszczających ścieki o składzie 

zbliżonym do ścieków z gospodarstw domowych i ścieków 

komunalnych, 

b) pozostały osad z szamb i innych podobnych instalacji 

przeznaczonych do oczyszczania ścieków, 

c) pozostały osad z oczyszczalni innych niż te, określone  

w pkt. a oraz b 

osad oczyszczony osad poddany oczyszczeniu (przeróbce) biologicznej, chemicznej  

lub cieplnej, długoterminowemu składowaniu lub każdemu innemu 

procesowi pozwalającemu znacznie zmniejszyć jego podatność  

na fermentację i zagrożenie dla zdrowia, wynikające z jego stosowania 

wykorzystywanie rozprowadzenie osadu na powierzchni gleby lub każda inna forma 

zastosowania osadu na powierzchni i wewnątrz gleby 

Trzeci dokument roboczy w sprawie wykorzystania osadów ściekowych env.E.3/lm (27 kwietnia 2000r), 

Working Document of Sludge 

osady ściekowe mieszanina wody i ciał stałych oddzielonych z różnych typów ścieków 

w rezultacie procesów naturalnych lub sztucznych 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

ścieki komunalne ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi i/lub wodami opadowymi 

ścieki bytowe ścieki z osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające 

najczęściej w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania 

gospodarstw domowych 

ścieki przemysłowe  wszelkie ścieki odprowadzane z obszarów, na których prowadzi się 

działalność handlową lub przemysłową, niebędące ściekami bytowymi 

lub wodami opadowymi 

oczyszczanie pierwotne  oczyszczanie ścieków komunalnych za pomocą procesu fizycznego 

i/lub chemicznego, obejmującego osadzanie zawiesiny lub inny proces 

powodujący, że BZT5 dopływających ścieków jest przed 

odprowadzeniem zmniejszany, o co najmniej 20%, a zawiesina  

jest zmniejszana, o co najmniej 50% 

oczyszczanie wtórne oczyszczanie ścieków komunalnych z pomocą jakiegokolwiek procesu 

i/lub systemu usuwania pozwalającego wodom, do których 

odprowadzane są ścieki, osiągać odpowiednie wskaźniki jakości  
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oraz spełniać inne wymagania określone w przepisach niniejszej 

dyrektywy i w przepisach innych odpowiednich dyrektyw Wspólnoty  

osad oznacza pozostający osad komunalny, oczyszczony lub nie, 

pochodzący z oczyszczalni ścieków komunalnych 

Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów z dnia 26 kwietnia 1999 r. 

odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, które objęte są dyrektywą 

odpadową 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 19 listopada 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów 

odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa 

się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany; 

odzysk oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to,  

aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez zastąpienie 

innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte  

do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku, którego odpady  

są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie  

lub w szerszej gospodarce. Załącznik II zawiera niewyczerpujący 

wykaz procesów odzysku 

unieszkodliwianie oznacza jakikolwiek proces niebędący odzyskiem, nawet, jeżeli 

wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii. 

Załącznik I zawiera niewyczerpujący wykaz procesów 

unieszkodliwiania; 

recykling oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach, którego materiały 

odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały  

lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. 

Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego,  

ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania  

na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów 

wypełniania wyrobisk 

przygotowanie do ponownego użycia oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu  

lub naprawie, w ramach, których produkty lub składniki produktów, 

które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego,  

by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych 

czynności przetwarzania wstępnego 

przetwarzanie procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie 

Dyrektywa 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 

spalarnia odpadów  oznacza każdą stacjonarną lub ruchomą jednostkę techniczną  

oraz wyposażenie przeznaczone do termicznego przetwarzania 

odpadów, z odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku spalania  

lub bez takiego odzysku, poprzez spalanie przez utlenianie, jak również 

inne procesy przetwarzania termicznego, takie jak piroliza, zgazowanie 

lub proces plazmowy, jeżeli substancje powstające z przetwarzania  

są następnie spalane 

współspalarnia odpadów oznacza każdą stacjonarną lub ruchomą jednostkę techniczną, 

 której głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów 

materialnych oraz która wykorzystuje odpady jako paliwo zwykłe  

lub dodatkowe lub w której odpady są poddawane przetwarzaniu 

termicznemu mającemu na celu ich unieszkodliwienie poprzez spalanie 

odpadów przez utlenianie, jak również inne procesy przetwarzania 

termicznego, takie jak piroliza, zgazowanie lub proces plazmowy, 

jeżeli substancje powstające z przetwarzania są następnie spalane 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie 

energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię 

aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, 

hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego 

z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych 

(biogaz) 

biomasa oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów  

lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie 

z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych 

działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury,  

a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych 

i miejskich 

 

 

Krajowe akty prawne 

 

Większość przepisów dyrektyw unijnych zostało transponowanych do prawa krajowego. 

Podstawowym krajowym aktem prawnym regulującym gospodarkę komunalnymi osadami 

ściekowymi jest najnowsza Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) [22], która wprowadza istotne 

wymagania w przypadku rolniczego bądź przyrodniczego wykorzystania osadów. Ustawy: Prawo 

wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 145) [23] w zakresie oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn.zm) [24] które również wpływają na obszar gospodarki osadowej 

Najistotniejsze akty wykonawcze do ww. ustaw to m.in.:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206) [25], które dzieli odpady w zależności od źródła  

ich powstawania na 20 grup, w tym grupę 19 tj. odpady z instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody 

do celów przemysłowych, rozporządzenie to identyfikuje ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe jako odpady oznaczone kodem 19 08 05, zaś osady surowe z oczyszczalni  

jako odpady o kodzie 19 08 99, 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 924) [26], w którym określono m.in. warunki jakie 

muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych, 

 projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

z dnia 27 października 2014r. [27] wprowadzający zmiany, które pozytywnie wpłyną  

na ochronę środowiska w wyniku: skonkretyzowania czasu, jaki upłynie pomiędzy 

przywozem komunalnych osadów ściekowych a wprowadzaniem ich do gruntu  

oraz uszczegółowienia w zakresie uzależnienia stosowania do gleby pierwiastków 

nawozowych, takich azot i fosfor (występujących w osadach) w zależności od potrzeb 

pokarmowych roślin, co wpłynie na ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych  

i powierzchniowych tymi pierwiastkami oraz ograniczenie produkcji roślinnej o zbyt wysokiej 

zawartości azotanów, 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów  

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu  
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(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 38) [28] – skutkuje zakazem składowania nieprzetworzonych osadów 

ściekowych z dniem 01.01.2016 r. 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów  

(Dz. U. 2002 nr 37 poz. 339.) [29], które określa wymagania dotyczące prowadzenia procesu 

termicznego przekształcania odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi 

w wyniku tego procesu, 

 projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10  

z dnia 10 października 2014 r. [30], w którym podano warunki odzysku ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych, 

 projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania 

odpadów z dnia 16.03.2012r. [31], w którym jak dotąd nie traktuje się osadów ściekowych, 

jako biomasy, 

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji 

substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji  

z dnia 12 września 2008 r. (Dz.U.2008.nr 183.poz.1142) [32] w swojej definicji biomasy 

uwzględnia osady ściekowe, 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 

zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 

energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.poz. 1129) 

[33] definiując biogaz określa go, jako gaz pozyskany m.in. z oczyszczalni ścieków.  

 

Ustawą wywierającą określony wpływ na obszar gospodarki osadami ściekowymi może być 

planowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, w projekcie której zaliczono część 

biodegradowalną, osadów ściekowych do biomasy [34].  

Szersze omówienie aktów prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii zamieszczono 

w rozdziałach dotyczących wykorzystania osadów ściekowych do produkcji biogazu oraz termicznego 

ich przekształcania.  

W ww. ustawach zawarto podstawowe definicje i pojęcia związane z gospodarką komunalnymi 

osadami ściekowymi. Akty wykonawcze (rozporządzenia) nie definiują pojęć, określają natomiast 

zasady oraz warunki konkretnych działań.  Przegląd definicji został zawarty w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3.2 Przegląd definicji i pojęć funkcjonujących w krajowych aktach prawnych 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zmianami) 

komunalne osady 

ściekowe 

pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych oraz innych 

instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków 

o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych 

przetwarzanie procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające 

odzysk lub unieszkodliwianie 

odzysk  jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest, to, aby odpady służyły 

użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów,  

które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji,  

lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji 

w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce 

unieszkodliwianie proces niebędący odzyskiem, nawet, jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest 
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odpadów odzysk substancji lub energii 

stosowanie 

komunalnych osadów 

ściekowych 

rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi  

lub wprowadzanie ich do gleby 

termiczne 

przekształcanie odpadów 

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, 

b) inne niż wskazane w lit. a) procesy termicznego przetwarzania odpadów,  

w tym piroliza, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas 

tych procesów są następnie spalane 

odzysk energii termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii 

spalarnia odpadów zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów 

z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje 

i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów 

wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, 

kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi 

z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów 

dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi 

z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania 

i oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki 

sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii  

ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie 

odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów; 

współspalarnia odpadów zakład lub jego część, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie 

energii lub produktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie 

odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu  

ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych 

i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem 

procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem 

i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz 

instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji 

otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; 

recykling odzysk, w ramach, którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 

materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; 

obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling 

organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania  

na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania 

wyrobisk 

przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce 

tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają 

rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 

mikroorganizmów, w wyniku, której powstaje materia organiczna lub metan; 

składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling 

organiczny  

wytwórca odpadów każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów 

(pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 

mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych 

odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników  

lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy 

usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej 

proces odzysku R 1 wykorzystanie głównie, jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 
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proces odzysku R 3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane,  

jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania) 

proces odzysku R 10 obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę 

stanu środowiska 

proces 

unieszkodliwiania D 1 

składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska odpadów) 

proces 

unieszkodliwiania D10 

przekształcanie termiczne na lądzie 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zm. 

oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z późn. zm. 

ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczone  

do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 oraz z 2011 r. 

nr 106, poz. 622 i nr 171, poz. 1016), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności 

z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych 

i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne  

oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania 

odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych 

do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej  

do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej 

wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych  

niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb  

lub organizmów, rozumiana, jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 

organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha 

powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu; 

ścieki bytowe ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 

gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków 

ścieki komunalne ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi  

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi  

do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych 

ścieki przemysłowe ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 

powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 

składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 

podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii  

biomasa stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji 

rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż 

niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym 
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określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009  

z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu  

i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej  

(Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż,  

które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji 

część odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym odpadów z instalacji  

do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków, w szczególności osadów ściekowych 

biogaz gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 

zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów 

 

 

Akty prawne wybranych państw członkowskich  

 

Ogólnie istnieją trzy rodzaje unormowań prawnych dotyczących osadów ściekowych w państwach 

członkowskich UE; dyrektywy UE i inne akty prawne; ustawy państw członkowskich UE utworzone 

w celu implementacji dyrektyw UE; oraz standardy i normy z krajów spoza UE. 

 Treść wewnętrznych unormowań prawnych państw członkowskich zawiera wspólną 

charakterystykę a zaliczyć można do nich: 

 ograniczenia stosowania osadów ściekowych, 

 metody obróbki wstępnej osadów ściekowych (stabilizacja i higienizacja), 

 dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń (metali ciężkich) w osadach i glebach, na których 

osady ściekowe mają być użyte, 

 ograniczenie wyboru roślin i rodzaju gleby, na których osady mogą być stosowane, 

 kontrola zgodności prawnej (legislacyjnej). 

 

Żaden z omawianych krajów nie zawiera w swoim prawie jednoznacznej definicji osadów 

ściekowych. Jednocześnie jednak powołują się na definicję zaproponowaną przez Europejski Komitet 

Normalizacyjny – CEN, gdzie osadami ściekowymi nazywa się „mieszaninę wody i ciał stałych 

oddzielonych z różnych typów wody w rezultacie procesów naturalnych lub sztucznych”. 

W nawiązaniu do prawa wspólnotowego w tym głównie „dyrektywy osadowej”,  

kraje członkowskie określają własne wymagania.  

W przykładowych trzech państwach należących do UE (Niemcy, Grecja, Szwecja) 

wyszczególnić można następujące główne akty prawne dotyczące gospodarki osadami ściekowymi. 

 

W Niemczech jest to: 
- Sewage Sludge Ordinance - Klaerschlammverordnung - (AbfKlarV), 

- Fertiliser Act of 15.11.77, (Dungemittelgesetz), 

- Fertliser Ordinance of 11.8.99, BGBl I S. 42. (Dungemittelverordnung), 

- Soil Protection Act of 17.3.98, BGBl I S. 502 (Gesetz zum Schutz des Bodens). Zakazane  

jest składowanie osadów ściekowych zawierających więcej niż 5% suchej masy organicznej 

(zawartość Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) większa niż 3%). Osady ściekowe 

klasyfikowane są, jako odpad pochodzenia organicznego. 
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W Grecji: 
- Decyzja Ministra 80568/4225 z 22.3.91 o wykorzystaniu rolniczym osadów ściekowych, FEK 

B641/91 z 7.8.91, 

- Decyzja Ministra 114216/97 i 113944/97 o technicznych standardach i pomiarach 

w gospodarce odpadami i planowaniu krajowym, FEK 1016/97, 

- Dekret Ministra 69728/824/96 dotyczący harmonizacji z dyrektywą 91/156/EC o odpadach 

stałych. Zabronione jest przyrodnicze wykorzystanie nieustabilizowanych osadów 

ściekowych. Nie ma praktycznych przewodników gospodarowania osadami ściekowymi 

w celach przyrodniczych ani specyficznych wymagań ponad implementacją unijnej 

dyrektywy osadowej.  

 

W Szwecji są to: 
- Swedish Landfill Ordinance (2001:512), 

- Swedish Environmental Code, 

- Naturvardsverkets (NFS 2004:4). Termin osady ściekowe nie jest zdefiniowany w szwedzkim 

prawie.  Stosuje się definicję zaproponowaną przez CEN. Osady ściekowe zalicza się  

do odpadów pochodzenia organicznego, które nie mogą być składowane. 

 

Wg dyrektywy osadowej 86/278/EEC wszystkie kraje UE w zakresie prowadzenia gospodarki 

osadowej różnicują się na podstawie warunków normalizowanych w wewnętrznych aktach  

prawnych (tab. 3.3). 

 

Tabela 3.3 Porównanie aktów prawnych w Niemczech, Grecji oraz Szwecji 

warunki/kraj Niemcy Grecja Szwecja 

Warunki 

specyficzne, kiedy 

osady ściekowe 

pochodzące 

z szamb 

i podobnych 

instalacji mogą 

być wykorzystane 

Zgodnie z niemieckim 

prawem wodnym, zawartość 

szamb bez urządzeń 

odwadniających (i 

podobnych instalacji) muszą 

być przekazane do 

lokalnych władz 

zarządzających ściekami 

i dlatego nie mogą być 

stosowane bezpośrednio do 

celów przyrodniczych 

Do tej pory nie stosowano 

osadu z szamb 

i podobnych instalacji 

w rolnictwie. Na ogół, 

osad ściekowy nie jest 

stosowany w rolnictwie, 

z wyjątkiem bardzo 

małych ilości, które 

zostały wykorzystane 

w ramach badań 

i projektów pilotażowych. 

Brak szczególnych 

warunków. Obowiązują 

wymagania takie jak  

dla osadów ściekowych 

z oczyszczalni ścieków. 

Stężenie graniczne 

metali ciężkich 

w osadach mg/kg 

s.m. 

Cd – 10, Cu – 800, Ni – 

200, Pb – 800, Zn – 2500, 

Hg – 8, Cr - 900 

Cd – 40, Cu – 1750, Ni – 

400, Pb – 1200, Zn –4000, 

Hg – 25, Cr – bez limitu 

Cd – 40, Cu – 1750, Ni – 

400, Pb – 1200, Zn –4000, 

Hg – 25, Cr – 1500 

Graniczne 

wartości ilości 

suchej masy 

osadów dodawanej 

do gleb 

Maksymalna ilość osadów 

ściekowych, które mogą być 

stosowane do gruntów 

wykorzystywanych do 

celów rolniczych 

i ogrodniczych, to 5 ton 

suchej masy na hektar 

w ciągu trzech lat. To 

przekłada się na roczną ilość 

1,66 t/ha. 

Ilości te nie zostały 

określone. 

Obowiązują wymagania, 

o których mowa 

w Artykule 5 dyrektywy 

86/278EEC. 
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Warunki które 

będą powodowały 

złagodzenie 

ograniczeń 

stosowania osadów 

ściekowych 

brak brak brak 

Opis technologii 

gospodarki 

osadami 

ściekowymi 

Technologie stosowane 

w Niemczech w gospodarce 

osadowej obejmują 

zazwyczaj kombinację 

procedur, np. stabilizacja 

beztlenowa następnie 

higienizacja wapnem. 

Stosowane jednostkowe 

procesy to stabilizacja: (a) 

beztlenowa (np. fermentacja 

metanowa), (b) tlenowa (np. 

aktywne osadniki, 

gospodarka 

długoterminowa) i (c) inne 

typy (np. stabilizacja 

chemiczna przez dodanie 

wapna i innych substancji 

chemicznych, oraz 

(stabilizacja termiczna). 

Nie wykorzystuje się 

osadów ściekowych 

w rolnictwie. Poddaje się 

je procesom 

jednostkowym takim jak: 

odwadnianie, obróbki 

termiczna i wapnowanie. 

Technologie stosowane 

w Szwecji do obróbki 

osadów to: zagęszczanie 

(grawitacyjne, flotacyjne, 

wirowanie), stabilizacja 

(beztlenowa, tlenowa, 

wapnowanie), 

odwadnianie (prasy, 

suszenie powietrzem, 

trzcinowiska), termiczne 

suszenie, kompostowanie, 

proces zwany KemCond 

jest stosowany 

w niektórych oczyszczalni 

ścieków), stabilizacja / 

higienizacja (fermentacja 

mezofilowa) 

Częstość 

prowadzenia 

analiz 

brak Obowiązują wymagania, 

o których mowa 

w dyrektywie 86/278EEC. 

W Szwecji analizy 

powinny być prowadzone 

w następujących 

odstępach czasu: 200-2 

000 PEQ (person 

equivalent), co 12 

miesięcy; 2 001-20 000 

PEQ, raz na 6 miesięcy; 

<20 000 PEQ, raz 

w miesiącu 

Specjalne warunki 

stosowania osadów 

nieprzetworzonych 

Niedopuszczalne jest 

stosowanie poprzez 

wstrzykiwanie lub 

wymieszanie z glebą. 

Niedopuszczalne jest 

stosowanie poprzez 

wstrzykiwanie lub 

wymieszanie z glebą. 

Surowe osady mogą być 

stosowane, jeżeli są 

wymieszane z glebą 

w ciągu maksymalnie 24 

godzin, po czym 

zastosowane, lecz ich 

stosowanie nie powoduje 

niedogodności dla 

mieszkańców. 

Okresy zakazu 

zbiorów roślin lub 

wypasu zwierząt 

na glebach 

nawożonych 

osadami 

Zabronione przez prawo jest 

wykorzystanie osadów 

ściekowych na łąkach 

i pastwiskach (trwałe użytki 

zielone). Osady mogą być 

stosowane do ziemi 

uprawnej stosowanej do 

brak Długość okresu, w którym 

zabronione jest stosowanie 

osadów ściekowych na 

pastwiskach przed 

wypasem zwierząt oraz 

roślin pastewnych przed 

zbiorem wynosi  
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uprawy roślin paszowych - 

o ile odbywa się to przed 

siewem i osad poddano 

obróbce w głębi gleby. Na 

uprawę kukurydzy, na 

kiszonkę kukurydzy, osady 

można stosować do gleby 

przed siewem. 

10 miesięcy. 

Wartości 

graniczne 

charakteryzujące 

możliwości użycia 

osadów na glebach 

o pH niższym niż 6 

Zredukowana wartość 

graniczna dla cynku wynosi 

150 mg / kg / DM 

Nie określa 

dopuszczalnych wartości 

lub innych środków dla 

gleb o pH poniżej 6. 

Nie określa 

dopuszczalnych wartości 

lub innych środków  

dla gleb o pH poniżej 6. 

Analizy 

parametrów 

glebowych innych 

niż zawartość 

metali ciężkich 

Poza analizami pH i metali 

ciężkich, prowadzi się 

analizy zawartości fosforu, 

potasu i magnezu 

dostępnych dla roślin. 

Niezależnie czy wartość pH 

wynosi 5 lub mniej, osadów 

nie można stosować na 

obszarach używanych do 

celów rolniczych lub 

ogrodniczych. 

Nie określono żadnych 

dodatkowych analiz 

Nie określono żadnych 

dodatkowych analiz 

Wyjątki 

stosowania dla 

osadów z małych 

oczyszczalni 

ścieków 

Analizy gleby mają być 

przeprowadzone przed 

pierwszym zastosowaniem 

osadów, a następnie, co 10 

lat. 

Jeżeli osady nie są 

stosowane w rolnictwie 

analiza gleby nie jest 

ustawowo obowiązkowa. 

W celu wykorzystania 

osadów w rolnictwie 

muszą być przyznane 

odpowiednie zezwolenia 

przez właściwe władze 

prefektury. To pozwala na 

gospodarowanie osadami 

zgodnie z dyrektywą. 

Stężenie metali w glebie 

w Szwecji jest bardzo 

niskie. Dlatego analizę 

gleby przeprowadza się 

tylko wtedy, gdy 

prawdopodobne jest, że 

stężenie jednego lub 

więcej metali ciężkich 

w glebie przypuszczalnie 

przekracza dopuszczalne 

wartości określone 

w odpowiednim 

załączniku szwedzkich 

przepisów: naturalna 

zawartość metali w glebie 

jest wysoka, gleba jest 

zanieczyszczona z powodu 

jakiegoś wypadku, lub 

emisja metali ciężkich 

z procesów 

przemysłowych występuje 

lub występowała 

w okolicach. 
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Akty prawne Norwegii – kraju spoza Unii Europejskiej 

 

Główne norweskie unormowania prawne nawiązujące do osadów ściekowych to: 

 Pollution control act (forurensingsforskriften), 

 Regulation of waste (Avfallsforskriften), 

 Regulation of fertilize products (Gjødselforskriften), 

 Agricultural Land Act, 

 Municipal Health Service Act. 

 

W myśl powyższych przepisów osady ściekowe zalicza się: 

 do odpadów, które definiowane są, jako substancje lub obiekty wyrzucone. Zalicza się do nich 

te pochodzące z sektora usług, przemysłu wytwórczego, oczyszczalni ścieków itp.  

Za odpady nie uważa się ścieków i gazów powstających podczas spalania (spalin). 

 do odpadów biodegradowalnych (biosolids) - które definiują każdy odpad, który podlega 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu taki jak: żywność, odpady organiczne, ogrodnicze, 

papier, tektura, drewno. Ogólnie odpady zawierające, > niż 10% TOC (Ogólny Węgiel 

Organiczny - OWO) 

 osady powstające w trakcie zbierania ścieków w kanalizacji, otrzymanych z separatorów 

części stałych, które traktowane są na równi z odpadami komunalnymi. 

 

Prawo norweskie zabrania składowania osadów ściekowych i innych odpadów biodegradowalnych, 

które muszą zostać zagospodarowane najefektywniej jak to tylko możliwe. W skrajnych i konkretnych 

przypadkach dopuszczalne jest ich składowanie, ale tylko wtedy, gdy nie spełniają wymagań 

nawozowych. 

Osady ściekowe traktowane są również jako nawóz o pochodzeniu organicznym, który można 

wykorzystać przyrodniczo, jeżeli spełnia określone wymagania. W tym celu wykorzystane mogą być 

wyłącznie osady ustabilizowane i sanitarnie bezpieczne. Taki nawóz kategoryzuje się  

od 0-3 w zależności od charakterystyki chemiczno-mikrobiologicznej.  

Norweskie prawo zabrania nawożenia osadami pól, na których uprawia się warzywa i owoce, 

jak również zabronione jest ich użycie na: łąkach, ogródkach, parkach, placach zabaw i innych 

terenach publicznych. Dopuszczalne jest spalanie osadów ściekowych w celu odzysku energii. 

Zakłady komunalne mają we własnej gestii regulacje mówiące o tym, jak zagospodarują osady 

ściekowe np. spalanie, nawożenie itp. stosując narzucone w niektórych aspektach ograniczenia. 

Generalnie obowiązuje zasada by osady przerabiać jak najbardziej jest to możliwe. 

 

 

Dokumenty strategiczne w Polsce 

 

W polskiej polityce osadowej funkcjonują dwa podstawowe dokumenty strategiczne działające 

w obszarze osadów ściekowych są to: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, który identyfikuje 

istniejące problemy w gospodarce osadowej, określa cele dla gospodarki osadami ściekowymi 

i wyznacza kierunki działań dla ich realizacji oraz Krajowy Program Oczyszczani Ścieków 

Komunalnych, który ma na celu realizację postanowień Traktatu Akcesyjnego w zakresie 

oczyszczania ścieków komunalnych. Obydwa dokumenty traktują problem osadów ściekowych 

marginalnie bez szerszej analizy.  

KPGO 2014  [35] podaje, że osady ściekowe klasyfikowane są w grupie 19 jako odpady o kodzie 

190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem) 
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i w zależności od postaci w jakiej występują, oraz ich ilości, mogą być termicznie przekształcane 

w spalarniach lub współspalarniach odpadów (m.in. w cementowniach), poddane odzyskowi 

w kompostowniach lub biogazowniach, albo wykorzystane bezpośrednio na powierzchni ziemi  

do ulepszania gleby, po ich uprzednim ustabilizowaniu.  W treści KPGO pojawiają się także pojęcia 

przefermentowanych i odwodnionych osadów – jednak nie są one zdefiniowane. 

Zaś AKPOŚK 2009 [36] podaje, że sposoby wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych, 

a także dotyczące tego podstawy prawne i administracyjne, reguluje ustawa o odpadach, w której 

określono, co jest komunalnym osadem ściekowym oraz w jakich przypadkach i do jakich celów może 

on być wykorzystany. W dokumencie tym wymieniono również dotychczasowe sposoby 

zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych tj.: stosowanie w rolnictwie, stosowanie  

do rekultywacji terenów, stosowanie do produkcji roślin na kompost, przekształcanie termiczne, 

przeznaczanie na inne cele, składowanie – bez podawania definicji tych sposobów postępowania. 

 

 

Literatura specjalistyczna w zakresie gospodarki osadami ściekowymi 

 

Funkcjonująca literatura specjalistyczna stanowi pełniejsze źródło wiedzy dotyczącej szeroko pojętej 

gospodarki osadowej, podaje szereg definicji dotyczących ścieków i osadów ściekowych. 

Ścieki definiowane są, jako wody zużyte, odprowadzane po wykorzystaniu w gospodarstwach 

domowych czy w procesie technologicznym lub wytworzone w procesie technologicznym, łącznie 

z wodami deszczowymi w wypadku kanalizacji ogólnospławnej oraz wodami infiltracyjnymi 

w kanalizacji [37]. 

Ścieki komunalne (nazywane również ściekami miejskimi) (rys.3.1) stanowią mieszaninę ścieków 

bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych, z zakładów usługowych 

i handlowych oraz ścieków przemysłowych, wód infiltrujących przez nieszczelności sieci,  

wód opadowych (przy kanalizacji ogólnospławnej) [37,38,39]. 

Ścieki bytowo-gospodarcze to ścieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, łazienek ustępów itp. 

urządzeń [37]. 

Ścieki przemysłowe – ścieki powstające w wyniku dowolnej działalności przemysłowej, handlowej 

i usługowej [37]. 

 
Rys. 3.1. Skład ścieków komunalnych 

 

Oczyszczaniu ścieków zawsze towarzyszy powstawanie osadów ściekowych, które są definiowane, 

jako organiczno-mineralna faza stała, wyodrębniona ze ścieków [40]. Osady ściekowe określane są 

również, jako mieszanina wód i części stałych oddzielonych od różnych rodzajów ścieków w wyniku 
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procesów naturalnych bądź sztucznych [37]. W literaturze specjalistycznej komunalne osady ściekowe 

oznaczają - osady ściekowe pochodzące z oczyszczania ścieków komunalnych [41], bądź oczyszczalni 

ścieków komunalnych [42]. 

Jak podaje [39] osady surowe to niepoddane żadnej przeróbce osady pochodzące bezpośrednio 

z procesów oczyszczania ścieków (osady te łatwo zagniwają i wydzielają nieprzyjemne zapachy). 

Osady wstępne powstają w wyniku sedymentacji łatwo opadających zawiesin (organicznych 

i mineralnych - niezatrzymywanych w piaskownikach) w osadniku wstępnym [41, 42, 43]. Są to osady 

niezmieszane z innymi osadami recyrkulowanymi [37]. Osady wtórne wydzielane są w osadnikach 

wtórnych [42] po biologicznym oczyszczaniu ścieków w urządzeniach przepływowych z osadem 

czynnym lub na złożach biologicznych, a w przypadku sekwencyjnych reaktorów porcjowych 

odprowadzane z reaktora biologicznego w tzw. fazie martwej [41]. Osady wtórne w przypadku 

zawrócenia ich do reaktora biologicznego stanowią osady recyrkulowane, natomiast usuwane 

z układu oczyszczania ścieków z powodu przyrostu biomasy tworzą osady nadmierne [41].  

Osady mieszane otrzymujemy najczęściej w wyniku zmieszania osadów wstępnych i wtórnych. 

Osady ściekowe ze względu na swoje właściwości (dużą zawartość substancji organicznych, wysokie 

uwodnienie, potencjalną obecność organizmów patogennych) poddawane są procesom przeróbki.  

Pod pojęciem przeróbki osadów rozumie się procesy mające na celu ich stabilizację, efektywne 

odwodnienie i higienizację, umożliwiające ich końcowe zagospodarowanie. Po kolejnych etapach 

przeróbki osadów otrzymujemy: osady zagęszczone – po procesie zagęszczania,  

osady przefermentowane - po stabilizacji beztlenowej (za techniczną granicę stabilizacji przyjmuje 

się redukcję substancji organicznej na poziomie 40-50% [42]), osady ustabilizowane w procesach 

tlenowych (techniczna granica mineralizacji następuje w momencie, gdy w wyniku oddychania 

wewnątrzkomórkowego nie następuje dalsze wyraźne samoutlenienie mikroorganizmów, moment ten 

charakteryzuje spadek ilości bakterii i zapotrzebowania na tlen [41]), osady odwodnione –  

po operacjach odwadniania, osady zhigienizowane - poddane procesom, w których uzyskuje się 

eliminację organizmów chorobotwórczych, osady wysuszone – po procesach suszenia.  

Jak podaje [37] stabilizacja to proces, w którym substancje organiczne ulegają transformacji 

w substancje nieorganiczne lub materiał bardzo słabo rozkładalny, z kolei Oleszkiewicz [43] 

proponuje zdefiniować stabilizację, jako proces prowadzony w wydzielonym urządzeniu 

i zmniejszający zawartość materii organicznej, o co najmniej 38%. Efekty stabilizacji zależą  

od iloczynu czasu stabilizacji i temperatury, który dla uzyskania 38% obniżki s.m. organicznej, 

powinien wynosić 400°C · d [43].  

Autor [44] cytuje wytyczne niemieckie, w których pojęcie stabilizacji zostało sprowadzone  

do wartości bezwzględnej zawartości masy organicznej w osadach po procesie stabilizacji,  

jeśli wynosi ona powyżej 65% s.m. organicznej osad uważa się za nieustabilizowany, przy zawartości  

65-60% s.m. organicznej – osad jest słabo ustabilizowany, w zakresie 60-55% s.m. organicznej –  

osad uważa się za ustabilizowany, poniżej 55% s.m. organicznej – osad jest bardzo dobrze 

ustabilizowany. Jeżeli średnia zawartość substancji organicznej w surowych komunalnych osadach 

ściekowych wynosi 75% to jej redukcja na poziomie co najmniej 38% będzie skutkowała uzyskaniem 

zawartości 65% s.m. organicznej  w osadach ustabilizowanych [44]. 

Stabilizacja może być prowadzona z wykorzystaniem procesów biologicznych (beztlenowych  

bądź tlenowych), chemicznych (np. wapnowanie) oraz termicznych. 

Osady ustabilizowane rozumiane są jako te, które poddano  procesom mającym na celu zmniejszenie 

ich podatności na mineralizację (czyli rozkład substancji organicznej, zagniwanie) i zgodnie 

z powyższym, w których zawartość substancji organicznej uległa redukcji o co najmniej 38%.  

Osady nieustabilizowane to osady niepoddane procesom mającym na celu zmniejszenie  

ich podatności na mineralizację ( zagniwanie). 

 



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

23 
 

3.2 Propozycje uzupełnień i zmian definicji oraz kryteriów klasyfikacji w oparciu 

o charakterystykę i właściwości ścieków i osadów komunalnych 

 

Podstawowe definicje dotyczące komunalnych osadów ściekowych zawarte w najważniejszych aktach 

prawnych nie są zawsze precyzyjnie bądź jasno sformułowane, dlatego poniżej przedstawiono 

propozycje zmian definicji istniejących bądź propozycje nowych definicji dotyczących obszaru 

gospodarki osadowej. 

 

Propozycje definicji i kryteriów klasyfikacji ścieków 

 

Podstawowym kryterium pozwalającym jasno określić, z jakim rodzajem ścieków mamy do czynienia 

jest ich skład (np. obecność substancji organicznej, obecność domieszek specyficznych - 

charakterystycznych dla głównych gałęzi przemysłu) oraz źródło wytwarzania (pochodzenie) (sektor 

przemysłowy - ścieki przemysłowe - najbardziej obciążone zanieczyszczeniami nie mogą być 

odprowadzane do kanalizacji miejskiej lub wód powierzchniowych bez oczyszczania,  

czy sektor komunalny). 

Definicja ścieków jest w jasny i przejrzysty sposób przedstawiona zarówno w odpowiednich ustawach 

jak i literaturze. Pewne rozbieżności czy niejasności pojawiają się przy definicji ścieków 

komunalnych. Dlatego proponuje się, aby ścieki komunalne oczyszczane w oczyszczalniach ścieków 

komunalnych były rozumiane, jako ścieki stanowiące mieszaninę ścieków bytowo-gospodarczych 

pochodzących z gospodarstw domowych, z zakładów usługowych i handlowych oraz ścieków 

przemysłowych (zawierających ścieki bytowe pochodzące od załogi oraz ścieki z procesów 

technologicznych), wód infiltrujących oraz wód opadowych. 

Natomiast ścieki o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych - to ścieki charakteryzujące 

się podobnie jak ścieki komunalne znaczną obecnością substancji organicznej i obecnością domieszek 

specyficznych (charakterystycznych dla procesów przemysłowych) w dopuszczalnym zakresie.  

Do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (rozporządzenie 

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

(Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964) mogą być wprowadzane ścieki, które spełniają określone warunki 

w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń [45]. Wprowadzanie ścieków 

przemysłowych zawierających tzw. substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji uwarunkowane 

jest uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, a dopuszczalne wartości wskaźników dla tych 

zanieczyszczeń, ustalone są na poziomie jak dla ścieków wprowadzanych po oczyszczeniu  

do odbiornika. Ścieki przemysłowe powstają w wyniku procesów produkcyjnych, a ich skład często 

daleko odbiega od składu ścieków bytowo-gospodarczych i zależy od charakteru produkcji danego 

zakładu [46]. W ściekach przemysłowych mogą występować substancje toksyczne takie jak: cyjanki, 

chlorowane węglowodory, toksyczne substancje organiczne (np. akroleina, chloropikryna, siarczan 

dimetylu, dinitrobenzen, dinitrofenol, nitroanilina, pentachlorofeonol), As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se, Zn. 

Mogą one występować w postaci zawiesiny, koloidu lub roztworów rzeczywistych. 

 

Propozycje definicji i kryteriów klasyfikacji osadów 

 

Kryteria klasyfikacji osadów wynikają z ich charakterystyki i właściwości, które zdeterminowane  

są pochodzeniem (z oczyszczalni przemysłowych, czy komunalnych), i wynikającym z niego 

składem tj.: zawartością substancji organicznych, obecnością organizmów patogennych, 

obecnością substancji toksycznych. 
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Ze względu na zróżnicowanie definicji komunalnych osadów ściekowych zawartych w różnych aktach 

prawnych (poniższe zestawienie) poniżej przedstawiono ewentualną propozycję zdefiniowania  

ww. osadów. 

 

 Definicje osadów Pozycje zmian 

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 

1986 r. w sprawie ochrony środowiska 

Komunalne osady ściekowe – osady pochodzące  

z procesów oczyszczania ścieków komunalnych oraz 

ścieków o składzie zbliżonym do ścieków 

komunalnych. 

 

Powyższa propozycja definicji wynika z wcześniej 

zaproponowanej definicji ścieków komunalnych, tj. 

ścieków stanowiących mieszaninę ścieków bytowo-

gospodarczych pochodzących z gospodarstw 

domowych, z zakładów usługowych i handlowych 

oraz ścieków przemysłowych (zawierających ścieki 

bytowe pochodzące od załogi oraz ścieki z procesów 

technologicznych), wód infiltrujących oraz wód 

opadowych. 

 

Definicja ta w znaczeniu praktycznym nie pozwala na 

traktowanie osadów nie pochodzących z oczyszczania 

ścieków komunalnych (np. powstałych w procesie 

podczyszczania ścieków przemysłowych) bądź 

ścieków o składzie zbliżonym do ścieków 

komunalnych jako komunalnych osadów ściekowych., 

które potencjalnie mogą być przeznaczone,  

np. do przyrodniczego wykorzystania. 

a) pozostały osad z oczyszczalni, zajmujących się 

oczyszczaniem ścieków z gospodarstw domowych 

i ścieków komunalnych oraz z innych oczyszczalni, 

oczyszczających ścieki o składzie zbliżonym do 

ścieków z gospodarstw domowych i ścieków 

komunalnych, 

b) pozostały osad z szamb i innych podobnych 

instalacji przeznaczonych do oczyszczania ścieków, 

c) pozostały osad z oczyszczalni innych niż te, 

określone w pkt. a oraz b 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 

r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

oznacza pozostający osad komunalny, oczyszczony 

lub nie, pochodzący z oczyszczalni ścieków 

komunalnych 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z 

późn. zmianami) 

pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór 

fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do 

oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych 

ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków 

komunalnych 

 

Biorąc pod uwagę definicje dotyczące zagadnienia osadów ściekowych zawarte w literaturze 

specjalistycznej i obowiązujących aktach prawnych, poniżej przedstawiono zestawienie, w którym 

podano ewentualne propozycje nowych definicji. 

 

Definicje istniejące w literaturze specjalistycznej bądź 

w obowiązujących aktach prawnych 

Propozycje definicji 

Osady surowe to niepoddane żadnej przeróbce osady 

pochodzące bezpośrednio z procesów oczyszczania 

ścieków (osady te łatwo zagniwają i wydzielają 

nieprzyjemne zapachy) 

Osady surowe (nieustabilizowane) – osady 

niepoddane procesom stabilizacyjnym 

Osady wstępne powstają w wyniku sedymentacji 

łatwo opadających zawiesin (organicznych 

i mineralnych - niezatrzymywanych 

w piaskownikach) w osadniku wstępnym . Są to osady 

niezmieszane z innymi osadami recyrkulowanymi. 

Osady wstępne – osady powstające w wyniku 

sedymentacji łatwo opadających zawiesin w osadniku 

wstępnym 

Osady wtórne wydzielane są w osadnikach wtórnych 

po biologicznym oczyszczaniu ścieków 

w urządzeniach przepływowych z osadem czynnym 

lub na złożach biologicznych, a w przypadku 

Osady wtórne - osady wydzielone w osadnikach 

wtórnych po biologicznym oczyszczaniu ścieków 

w urządzeniach przepływowych z osadem czynnym 

lub na złożach biologicznych, a w przypadku 
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sekwencyjnych reaktorów porcjowych odprowadzane 

z reaktora biologicznego w tzw. fazie martwej. 

sekwencyjnych reaktorów porcjowych odprowadzane 

z reaktora biologicznego w tzw. fazie martwej 

Osady mieszane otrzymujemy najczęściej w wyniku 

zmieszania osadów wstępnych i wtórnych. 

Osady mieszane - osady otrzymane w wyniku 

zmieszania osadów wstępnych i wtórnych 

Osady ustabilizowane rozumiane są jako te, które 

poddano  procesom mającym na celu zmniejszenie ich 

podatności na mineralizację (czyli rozkład substancji 

organicznej, zagniwanie) i zgodnie z powyższym, 

w których zawartość substancji organicznej uległa 

redukcji o co najmniej 38%.  

Osady ustabilizowane to osady, w których pierwotna 

zawartość substancji organicznych została 

zredukowana o co najmniej 38 % 

Osady nieustabilizowane to osady niepoddane 

procesom mającym na celu zmniejszenie ich 

podatności na mineralizację (zagniwanie). 

Osady nieustabilizowane – osady niepoddane 

procesom stabilizacyjnym. 

 

Stabilizacja to proces, w którym substancje 

organiczne ulegają transformacji w substancje 

nieorganiczne lub materiał bardzo słabo rozkładalny. 

Proces prowadzony w wydzielonym urządzeniu 

i zmniejszający zawartość materii organicznej, o co 

najmniej 38%. Efekty stabilizacji zależą  

od iloczynu czasu stabilizacji i temperatury, który dla 

uzyskania 38% obniżki s.m. organicznej, powinien 

wynosić 400°C · d.  

 

Stabilizacja osadów proces, w którym zawartość 

substancji organicznych zawartych w osadach 

ściekowych ulega redukcji o co najmniej 38% 

w odniesieniu do poziomu pierwotnego.  

 

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe - osady 

pochodzące z procesów oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz ścieków o składzie zbliżonym  

do ścieków komunalnych, w których pierwotna 

zawartość substancji organicznych została 

zredukowana o co najmniej 38 %, w wyniku 

zastosowania procesów stabilizacyjnych. 

Osady zhigienizowane - poddane procesom, 

w których uzyskuje się eliminację organizmów 

chorobotwórczych 

Higienizacja osadów – poddanie osadów procesom 

mającym na celu eliminację organizmów 

chorobotwórczych 

 

Autorzy opracowania posługując się w dalszej części opracowania pojęciami: biogazownia, 

biogazownia rolnicza oraz biogazownia komunalna, rozumieją przez to co następuje: 

 

 Biogazownia – to instalacja do celowej produkcji biogazu. 

 Biogazownia rolnicza –  to instalacja do celowej produkcji biogazu z surowców rolniczych, 

produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych 

lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej. 

 Biogazownia komunalna – instalacja do celowej produkcji biogazu z osadów ściekowych  

lub/i odpadów komunalnych. 
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4 CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH I MOŻLIWYCH  

DO ZASTOSOWANIA W POLSCE TECHNOLOGII DOTYCZĄCYCH 

GOSPODARKI  KOMUNALNYMI  OSADAMI  ŚCIEKOWYMI 

 

4.1 Dobre praktyki w zakresie komunalnych osadów ściekowych 

 

Jednym z zasadniczych problemów dotyczących dobrych praktyk stosowanych w zakresie 

komunalnych osadów ściekowych jest informacja o ilości osadów ściekowych wyprodukowanych 

przez oczyszczalnie ścieków na terenie kraju. Bez wiedzy o ilości wytworzonych osadów ściekowych 

nie będzie możliwe podejmowanie odpowiednich decyzji, ani inwestycji mających na celu ich 

przetwarzanie, odzysk czy unieszkodliwianie. Poniżej w formie graficznej na rysunku 4.1 i 4.2 

przedstawiono ilość wytworzonych i zagospodarowanych osadów ściekowych według informacji 

GUS i dostarczonych ankiet z oczyszczalni ścieków. 

 

 
Rys 4.1. Ilość osadów ściekowych wytworzonych i zagospodarowanych w 2013r. – dane GUS 

 
Rys 4.2. Ilość osadów ściekowych wytworzonych i zagospodarowanych w 2013r. – dane ankietowe 
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Ilość osadów ściekowych zagospodarowanych w 2013 roku  - dane ankietowe
ogółem wytworzonych - 557 100,0 Mg s.m./rok 
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W ekspertyzie Autorzy używają określenia mała, średnia i duża oczyszczalnia ścieków.  

Dla definicji wymienionych wielkości oczyszczalni ścieków przedstawiono poniżej zakresy,  

dla których Autorzy ekspertyzy określili wielkości oczyszczalni kierując się kryterium RLM: 

 < 10000 RLM – oczyszczalnia mała, 

 10000 - 50000 RLM – oczyszczalnia średnia, 

 50000 - 100000 RLM – oczyszczalnia duża, 

 > 100000 RLM – oczyszczalnia bardzo duża. 

 

Mianem dobrych praktyk w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi możemy określić zbiór 

sposobów postępowania z osadami ściekowymi pozwalający skutecznie rozwiązywać problem 

przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych przy jednoczesnym osiąganiu dobrych efektów 

w procesach oczyszczania ścieków, zapewniający zrównoważony rozwój w sferze gospodarki 

odpadami przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych. 

W funkcjonujących i nowopowstałych oczyszczalniach ścieków w coraz większym stopniu 

wprowadza się nowoczesne rozwiązania technologiczne, które można zaliczyć do dobrych praktyk 

w zakresie gospodarki osadami ściekowymi. 

Nowoczesne i innowacyjne działania obejmują [1]: 

1. Minimalizację ilości wytwarzanych osadów, 

2. Udoskonalanie linii technologicznych przeróbki osadów przez:   

 intensyfikację procesu stabilizacji beztlenowej (zastosowanie procesów dezintegracji, 

maksymalizacja produkcji biogazu i jego wykorzystanie), 

 intensyfikację procesów końcowego odwadniania osadów, 

3. Wdrażanie metod termicznego przekształcania osadów, 

4. Rozwiązanie problemu wód osadowych. 

 

 

Minimalizacja ilości wytwarzanych osadów ściekowych 

 

Minimalizacja ilości wytwarzanych osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

może być realizowana poprzez [1]: 

 modyfikację procesową układów przeróbki osadów, 

 stosowanie rozwiązań generujących mniejsze ilości osadu nadmiernego w głównych ciągach 

technologicznych oczyszczania ścieków.  

 

Stosując procesy charakteryzujące się niskim przyrostem biomasy, a także układy eksploatowane przy 

długim wieku osadu (reaktory z przedłużonym napowietrzaniem, reaktory membranowe czy reaktory 

z biomasą osiadłą) można osiągnąć ograniczenie ilości osadu o charakterze biologicznym [1]. 

Zmniejszenie ilości produkowanego osadu nadmiernego można również uzyskać w układach 

wieloosadowych, umożliwiających optymalizację parametrów procesowych pod kątem wymagań 

poszczególnych grup mikroorganizmów ograniczających wzrost organizmów heterotroficznych [1]. 

Typowe układy jednoosadowe do usuwania węgla, azotu i fosforu nie pozwalają na osiągnięcie 

większości z tych efektów, a takie układy są najczęściej eksploatowane w Polsce [1].  

Dlatego minimalizacja ilości osadów wytwarzanych na etapie oczyszczania ścieków ogranicza się  

do limitowanego wydłużenia wieku osadu, jak również zmniejszenia ilości osadów nie biologicznych 

poprzez eliminowanie/ograniczanie chemicznego strącania oraz sedymentacji wstępnej.  

Z kolei zmniejszanie efektywności sedymentacji wstępnej wpływa w niekorzystny sposób  

na produkcję biogazu i odzysk energii [1].  
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Czynnikiem, który może pozytywnie wpłynąć na sumaryczny przyrost biomasy może być 

wprowadzenie do układu biologicznego oczyszczania kontrolowanego wzrostu drapieżników bakterii, 

co jednak może wpłynąć na zaburzenia w strukturze biomasy, szczególnie w odniesieniu do bakterii 

charakteryzujących się niską szybkością wzrostu [1].  

Problem minimalizacji ilości osadów ściekowych jest jednak w oczyszczalniach ścieków drugorzędny. 

Główny nacisk położony jest na efektywność oczyszczania ścieków w celu spełnienia stawianych 

wymagań przewidzianych w aktach prawnych. 

 

 

Intensyfikacja procesu stabilizacji beztlenowej przez zastosowanie procesów dezintegracji 

 

Ideą procesów dezintegracji jest doprowadzenie do zerwania błony komórkowej i lizy komórek 

mikroorganizmów, w wyniku, czego organiczne składniki komórki stają się potencjalnie dostępne, 

jako substrat dla żywej biomasy heterotroficznej [2]. Dezintegracja może także prowadzić do zerwania 

silnych wiązań chemicznych utrudniających proces degradacji osadów na drodze biologicznej, 

przyczyniając się do przyspieszenia procesu hydrolizy prowadzonej z udziałem 

zewnątrzkomórkowych enzymów wytwarzanych przez biomasę [3]. 

W zależności od czynnika dezintegrującego metody dezintegracji możemy podzielić na [2,4,5]: 

 mechaniczne (ultradźwiękowe, hydrodynamiczne, homogenizację, wirówki dezintegracyjne, 

impuls elektryczny, młyn kulowy), 

 termiczne (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe), 

 chemiczne (utleniające, hydrolizę: kwaśną, zasadową), 

 biochemiczne (enzymy) 

 oraz hybrydowe stanowiące kombinacje różnych metod. 

 

Wybór konkretnej metody dezintegracji musi być poprzedzony analizą lokalnych uwarunkowań  

danej oczyszczalni, musi uwzględniać potrzeby i możliwości inwestora oraz aspekty techniczno-

ekonomiczne. 

Jak podaje [6] najpowszechniej stosowane metody dezintegracji w układach technologicznych 

przeróbki osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków regionu Morza Bałtyckiego to: 

dezintegracja mechaniczna w tym obróbka ultradźwiękowa i hydroliza termiczna (należąca  

do metod termicznych). Podobnie stwierdza się, że najczęściej stosowanymi metodami dezintegracji 

w oczyszczalniach ścieków krajów Unii Europejskiej są metody mechaniczne, wśród których 

najbardziej popularną metodą jest zastosowanie ultradźwięków [4].  

W procesie nadźwiękawiania osadów stosuje się ultradźwięki o niskiej częstotliwości i dużej mocy,  

co wywołuje zjawisko kawitacji [7] skutkujące tworzeniem zmiennego pola ciśnienia, czemu 

towarzyszy tworzenie pustych przestrzeni w cieczy, ich powiększanie a następnie zanikanie. 

Powstające pęcherzyki zwiększają swoją objętość w miejscach obniżonego ciśnienia poniżej wartości 

krytycznej i gwałtownie implodują w obszarach ciśnienia powyżej wartości krytycznej. Wartość 

ciśnienia krytycznego jest zbliżona do ciśnienia pary nasyconej i zależy od rodzaju i stanu cieczy  

oraz od obecności (ośrodków) kawitacji [8]. Kawitacja następuje po przekroczeniu pewnej wartości 

natężenia fal ultradźwiękowych zwanej progiem kawitacji, zależącego od wielu czynników 

i uważanego za przyczynę czynnego działania pola ultradźwiękowego. 

Intensyfikacja procesu stabilizacji beztlenowej to przede wszystkim wstępna obróbka (dezintegracja) 

osadów nadmiernych kierowanych do komory fermentacyjnej. Hydroliza przebiegająca w komorach 

fermentacyjnych, zachodzi z udziałem enzymów wytwarzanych przez bakterie. Złożoność struktur 

cząsteczkowych w biologicznym osadzie nadmiernym powoduje nieskuteczność bioenzymów 
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w procesie hydrolizy wnętrza tych struktur, czego efektem jest inertna nierozkładalna biologicznie 

część organiczna osadu stanowiąca balast komór fermentacyjnych [4]. Proces dezintegracji pełni 

bardzo istotną funkcję w przekazaniu pożywki w postaci rozpuszczonej z mikroorganizmów osadu 

czynnego do mikroorganizmów beztlenowych odpowiedzialnych za proces fermentacji [4]. Efektem 

dezintegracji ultradźwiękowej, czyli nadźwiękawiania osadu nadmiernego jest jego dezintegracja, 

w której oprócz dyspersji fazy stałej uzyskuje się rozerwanie błon komórkowych mikroorganizmów 

i transfer do cieczy osadowej zawartych w komórkach substratów istotnych dla dalszego 

biochemicznego rozkładu związków organicznych [4]. Sonoliza komórek przebiega intensywniej 

w osadzie, w którym energia ultradźwiękowa nie jest tracona na rozbicie kłaczków osadu i wzrasta  

ze stopniem ich rozdrobnienia. Optymalne jest, więc stosowanie dwustopniowej dezintegracji 

mechanicznej – homogenizacji i następnie dezintegracji ultradźwiękowej. Proces homogenizacji 

mechanicznej osadu nadmiernego umożliwia zniszczenie struktury kłaczkowatej osadu 

zagęszczonego, uwolnienie wody z mikroporów oraz uszkodzenie zooglealnych skupisk 

mikroorganizmów, dając w efekcie upłynnienie osadu [4]. 

Oprócz nadźwiękawiania do dezintegracji osadów wykorzystuje się również wirówki dezintegracyjne 

(Lysat-Centrifuge), które były jednymi z pierwszych urządzeń stosowanych do dezintegracji 

mechanicznej. Zastosowano je w skali pilotowej w oczyszczalni ścieków w czeskiej Pradze. 

Wykorzystują one energię siły odśrodkowej zarówno do zagęszczania osadów, jak i dezintegracji, 

dodatkowo przy wylocie z wirówki zagęszczającej osad trafia on na specjalny pierścień, wywołujący 

rozpad ok.10-20% komórek osadowych [3,4]. Wśród metod mechanicznych stosuje się także metodę 

rozbijania poprzez uderzenie strumieniem osadu w membranę (Impinding Fluid Jet Technique) 

polegającą na rozbiciu komórek bakterii w wyniku uderzenia strumienia osadu z dużą prędkością 

o płytę uderzeniową lub iglicę [3,4]. Inny sposób dezintegracji to metoda impulsu elektrycznego 

polega na reagowaniu impulsem elektrycznym na osady przebywające w zamkniętej komorze, 

wzbudzanym za pomocą dwóch elektrod. Impulsy te generowane są w okresie mniejszym  

niż 10 milisekund wywołują falę dezintegrującą – technika w badania na etapie skali pilotowej 

i półtechnicznej [3,4]. Metoda mielenia osadów (Agitating Ball Mill) jest stosowana w skali 

technicznej. Osady mieszane są w specjalnym młynie i przepływając między mieszadłem a cylindrem 

są rozcierane [4]. W homogenizatorach wysokociśnieniowych osady przedostają się przez szczelinę 

pomiędzy tłokiem i zaworem a wzrost ciśnienia powoduje rozerwanie ścian komórkowych. 

Obok dezintegracji ultradźwiękowej, drugą efektywną metodą dezintegracji osadów jest hydroliza 

termiczna. Przykładem tej metody jest norweska technologia Cambi zastosowana w krajowej 

oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy. System ten wykorzystuje trzyetapowy proces 

hydrolizy termicznej, który polega na destrukcji struktury biologicznej osadów ściekowych 

w temperaturze 130-180ºC oraz w podwyższonym ciśnieniu przez ok. 30 min. Pierwszy etap  

to wstępne podgrzewanie osadów do temperatury ok. 80ºC wraz z ich homogenizacją w mieszalniku. 

Druga faza to hydroliza termiczna, która prowadzona jest w reaktorze, a trzecia polega  

na odgazowaniu i schłodzeniu osadów do temperatury ok. 40ºC przed skierowaniem ich do komory 

fermentacyjnej [7,9]. Po wstępnym odwodnieniu osady pompowane są do zespołu mieszalnika,  

gdzie zostają podgrzewane poprzez wprowadzenie pary uzyskanej z recyrkulacji w instalacji hydrolizy 

oraz homogenizowane przez cyrkulację wywołaną maceratorem. Podgrzane osady kierowane są  

do reaktora, w którym (po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia) rozpoczyna się właściwa hydroliza 

termiczna, trwająca 15-30 min. Ciepło dostarczane jest do reaktora w postaci pary wodnej, 

wytwarzanej przez kocioł, który może być opalany np. biogazem. Na koniec procesu następuje 

obniżenie ciśnienia. Część pary zawracana jest do mieszalnika, a pozostałe ciśnienie w reaktorze 

wykorzystywane jest do przetłoczenia osadu do schładzacza. Po rozcieńczeniu osady wtłaczane są  

do komory fermentacyjnej [7,9]. 
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Idea procesu Cambi polega na zwiększeniu efektywności procesu beztlenowej stabilizacji osadów 

poprzez częściowe rozpuszczenie substancji organicznych i destrukcję struktury biologicznej osadów. 

W wyniku uwolnienia wody wewnątrzkomórkowej zmianie ulega lepkość osadów, dzięki czemu mają 

one wyższą zawartość suchej masy i mogą być wprowadzane do komory fermentacyjnej w niemalże 

identyczny sposób, jak osady o 5-6% zawartości ciał stałych. Zwiększa to efektywną pojemność 

komory fermentacyjnej poprzez dłuższe przetrzymanie osadów w przypadku komory istniejącej. 

Natomiast przy budowie nowej komory, pozwala na znaczne zmniejszenie jej pojemności. Częściowe 

rozpuszczenie substancji organicznych zawartych w osadach sprzyja zwiększeniu wskaźnika 

biodegradowalności, dzięki czemu uzyskuje się wzmożoną produkcję biogazu.  

Eksploatacja instalacji Cambi w oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy pozwoliła  

m.in. na: zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu o ok. 40-50%, produkcję energii odnawialnej  

w wysokości ca 4000 MWh/rok, zwiększenie zdolności przefermentowanych osadów do odwadniania, 

zmniejszenie ilości wytwarzanych osadów ściekowych o ok. 50%, uzyskanie osadów 

zhigienizowanych po procesie fermentacji [10-13]. 

 

W efekcie stosowania procesów dezintegracyjnych można uzyskać przyspieszenie procesu hydrolizy, 

skutkujące: wyższym stopniem mineralizacji osadów, wyższą produkcję biogazu (30-60%), poprawą 

własności reologicznych osadów, skróceniem czasu fermentacji [4]. Ponadto stosując metody 

dezintegracji uzyskuje się poprawę efektów odwadniania, zmniejszenie ilości osadów poddawanych 

dalszej przeróbce, poprawę bilansu energetycznego oczyszczalni. 

 

Zwiększenie ilości biogazu produkowanego w procesie fermentacji metanowej można uzyskać  

m.in. stosując metody dezintegracji osadów (jak wskazano powyżej), ale także [6]: 

 zwiększając redukcję zawiesiny ogólnej na etapie sedymentacji (niedobór węgla uzupełniany 

etanolem z browarów), 

 unikając długiego wieku osadu w komorach napowietrzania,  

 optymalizując mieszanie zawartości komór fermentacyjnych (aby uniknąć tworzenia stref 

martwych), 

 optymalizując pracę wymiennika ciepła i izolację komory fermentacyjnej w celu zapewnienia 

lepszego rozkładu temperatury, 

 stosując proces kofermentacji osadów ściekowych (dodatek wysokoenergetycznych 

substratów w procesie kofermentacji osadów ściekowych takich jak, np. odpady zawierające 

tłuszcze zwierzęce [14]). 

 

Biogaz wytworzony w procesie stabilizacji beztlenowej osadów, po uprzednim oczyszczaniu  

może być wykorzystany w chwili obecnej nie tylko produkcji ciepła, a również do produkcji energii 

elektrycznej. Jak podaje [4] kogeneracja (CHP – Combined Heat and Power) jest coraz częściej 

pojawiającym się elementem w polskich oczyszczalniach ścieków. Układ kogeneracyjny pozwala  

na wykorzystanie energii chemicznej zawartej w biogazie w sposób skojarzony do produkcji energii 

cieplnej i elektrycznej, co jest korzystne zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i ekologicznym [4]. 

Technologie kogeneracyjne różnią się rodzajem stosowanego napędu, dotychczas najczęściej 

stosowano turbiny parowe, turbiny gazowe, układy łączone, silniki tłokowe [4]. Do nowych rozwiązań 

zalicza się: ogniwa paliwowe, silniki Stirlinga oraz mikroturbiny (wykorzystywane głównie 

w mikrogeneracji) [4].  

Największą zaletą zastosowania kogeneracji są oszczędności na zakupach energii, gdyż typowy układ 

CHP pozwala na pokrycie od 40-90% całkowitego zapotrzebowania danej oczyszczalni ścieków  

na energię elektryczną i wykazuje zwykle nadwyżkę produkcji ciepła, co przy tak energochłonnym 
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obiekcie jak oczyszczalnia ma istotne znaczenie [4]. Eksploatacja układów kogeneracyjnych generuje 

również określone koszty, w tym koszty serwisu kształtujące się na poziomie 5-8 groszy/kWh energii 

elektrycznej [4]. 

Efektywność wykorzystania biogazu można zwiększyć przesyłając biogaz siecią gazową bezpośrednio 

do miejsc, w których wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła jest bardziej korzystne [4].  

Biogaz wówczas poddawany jest procesom oczyszczania, które pozwalają na uzyskanie zawartości 

metanu powyżej 95% w efekcie uzyskujemy tzw. biometan, który można bezpiecznie wtłaczać  

do sieci zewnętrznej i wykorzystywać do produkcji energii, lub wykorzystać, np. jako paliwo 

w transporcie [4]. 

Jak podaje [4] innym sposobem poprawy parametrów energetycznych biogazu jest jego uzdatnianie 

polegające na mieszaniu biogazu z innym gazem o lepszych właściwościach energetycznych 

i mniejszej zawartości zanieczyszczeń (propan-butan, gaz ziemny). 

 

 

Intensyfikacja procesów końcowego odwadniania osadów ściekowych 

 

Efektem dobrze zrealizowanego procesu odwadniania osadów ściekowych jest uzyskanie  

jak największej zawartości suchej masy w osadach, ponieważ stopień ich odwodnienia rzutuje  

na sposoby dalszej przeróbki i zagospodarowania, np. w procesach suszenia czy spalania, transport, 

szczególnie, jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny. Skuteczność procesu odwadniania uzależniona jest 

w dużej mierze od rodzaju osadów (np. osady trudno odwadniające się) i procesu stabilizacji,  

której były poddane. Na efektywność odwadniania ma również wpływ nierównomierność jakościowa 

osadów podawanych na stację odwadniania osadów, sposób kondycjonowania (dobór rodzaju, dawki 

polielektrolitów jak również sposób i miejsce ich dawkowania) oraz dobór urządzeń do odwadniania 

oraz ich eksploatacja. 

Zwiększenie efektywności odwadniania można osiągnąć stosując urządzenia zapewniające uzyskanie 

wysokiej zawartości s.m. w odwodnionych osadach ściekowych. Urządzeniami stosowanymi  

do odwadniania są różnego rodzaju prasy oraz wirówki pozwalające na uzyskanie zawartości  

s.m. osadach w przedziale 19 – 37% czasami nawet do 40 % [6].  

W Polsce najpopularniejszymi urządzeniami stosowanymi do odwadniania osadów są taśmowe prasy 

filtracyjne, które mogą odwadniać osady do zawartości s.m. 30-35% (osady wstępne),  

24-30% (mieszanina osadów wstępnych i nadmiernych), 15-22% (osady ustabilizowane tlenowo),  

20-28% (osady przefermentowane) [6]. W chwili obecnej prasy taśmowe są stopniowo wypierane 

przez wirówki, które zapewniają wyższy stopień odwodnienia, jednak związane są z nieco większymi 

kosztami inwestycyjnymi. Wirówki pozwalają na uzyskanie zawartości s.m. w odwodnionych osadach 

wstępnych 32-40%, w odwodnionej mieszaninie osadów wstępnych i nadmiernych 26-32%, 

w odwodnionych ustabilizowanych tlenowo osadach 18-24%, w odwodnionych osadach 

przefermentowanych 22-30% [6].  

Wysoki stopień odwodnienia osadów zapewniają prasy komorowe (45% s.m. przy odpowiednim 

kondycjonowaniu) i prasy membranowe (2-3% wyższa zawartość s.m. w porównaniu do pras 

komorowych), są to jednak urządzenia bardzo kosztowne i dlatego rzadziej stosowane [6]. 

Bardzo dobre efekty odwadniania osadów ściekowych można uzyskać wykorzystując do odwadniania 

prasy tłokowe, funkcjonujące w przemyśle komunalnym od ok.10 lat [15]. Największa do tej pory 

zrealizowana instalacja obsługuje miasto Sztokholm (oczyszczalnia Kappala) i została zrealizowana 

w 2008 roku. Tam cztery prasy tłokowe obsługują 700 000 RLM, odwadniając osady w ilości  

ok. 10 000 Mg s.m./rok przy maksymalnej zawartości suchej masy do 50% [15].  Autor [4] podaje,  



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

34 
 

ze przy typowych dawkach polimeru stopień odwodnienia kształtuje się na poziomie 35% s.m. 

 Koszty tego typu urządzeń są jednak bardzo wysokie  [6]. 

Zwiększenie efektywności odwadniania na urządzeniach mechanicznych związane jest nie tylko  

z ich konstrukcją, ale również z dawką środków kondycjonujących osady, a co za tym idzie również 

z określonymi kosztami środków chemicznych. Dawki flokulantów stosowane w procesach 

odwadniania mieszczą się w zakresie od 4-14 g/kg s.m. a w przypadku wapna stosowanego  

przy prasach hydraulicznych 15-25 kg/m
3
 [6].  

W chwili obecnej prowadzone są badania nad metodami odwadniania niewymagającymi zastosowania 

flokulantów (metoda „Rofitec” – Uniwersytet w Berlinie) [6]. 

Intensyfikację procesu odwadniania osadów ściekowych można uzyskać stosując metody 

elektrokinetyczne, wykorzystujące właściwości uwodnionego osadu (roztwór koloidalny). 

W procesie elektroosmozy i elektroferezy cząsteczki wody przemieszczają się względem osadu w polu 

elektrycznym wywołanym przez anodę i katodę (bęben i gąsienica). W końcowej fazie odwadniania 

ciśnienie wewnątrzkomórkowe powstające w cząstkach osadu może usunąć znaczne ilości wody 

związanej dając tym samym wysoki stopień odwodnienia osadów [4]. Jak podaje [4] na przykładzie 

doświadczeń w różnych oczyszczalniach ścieków w Polsce, stosując te metody uzyskano maksymalny 

stopień odwodnienia 53,4% s.m. (z 21% s.m. w nadawie). 

 

 

Wdrażanie metod termicznego przekształcania osadów ściekowych 

 

Obowiązujące w Polsce obostrzenia prawne szczególnie w zakresie przyrodniczego wykorzystania 

osadów ściekowych oraz zbliżającego się zakazu składowania osadów nieprzetworzonych są 

wyraźnym bodźcem, nasilającym działania prowadzące do poszerzania i wykorzystania potencjału 

metod termicznych do unieszkodliwiania osadów ściekowych. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił niezaprzeczalny rozwój metod termicznych w przekształcaniu 

osadów ściekowych. Zastosowanie metod termicznych do przekształcania osadów zwykle wymaga ich 

uprzedniego wysuszenia. Obecnie suszenie osadów ściekowych realizowane jest w ponad  

30 suszarniach osadów (w tym suszarniach termicznych oraz  suszarniach słonecznych).  Spalanie 

osadów prowadzone jest w 11 monospalarniach, z czego 7 pracuje w technologii fluidalnej,  

a 4 w technologii rusztowej. Sumarycznie istniejące monospalarnie osadów są w stanie przekształcić 

160 000 Mg s.m./rok jednak potencjał ten nie jest jeszcze do końca wykorzystany. W Polsce wzrósł 

również udział paliw alternatywnych stosowanych w procesie wypalania klinkieru. Według danych 

Stowarzyszenia Producentów Cementu za rok 2013 wynosił on około 50%. Pewną drogę w zakresie 

termicznego przekształcania osadów ściekowych otwierają również aktualnie projektowane spalarnie 

odpadów komunalnych, z perspektywą ich uruchomienia do 2020 r. Aktualnie budowane spalarnie 

odpadów komunalnych, których eksploatacja powinna się rozpocząć z początkiem 2016 r., powstają 

na ogół w tych dużych miastach Polski (Bydgoszcz, Kraków, Poznań, Szczecin),  

w których już wcześniej, przed 2013 r., zbudowano i oddano do eksploatacji monospalarnie osadów 

ściekowych (pkt.6). 

Jak prezentuje autor pracy [16] na koniec roku 2012 r., strumień s.m. osadów wynosił  

631 tys. Mg s.m./rok, a potencjalny udział monospalania osadów w ich zagospodarowaniu stanowił 

ok. 25%. Uwzględniając 12% udział suszenia i współspalania osadów [17] sumaryczny udział 

(potencjalne możliwości przeróbki) metod termicznych w zagospodarowaniu krajowych osadów 

ściekowych wynosił na koniec roku 2012 ok. 37%, co kwalifikuje Polskę do grupy wiodących 

w tym zakresie krajów UE. 
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Aby nastąpił realny wzrost udziału osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi 

muszą zostać opracowane odpowiednie plany działania i podjęte określone decyzje prawne.  

 

 

Gospodarka wodami osadowymi 

 

Omówione powyżej procesy dążące do zwiększenia efektywności odwadnia, w tym wstępna obróbka 

osadów, generują duże ilości odcieków, charakteryzujących się podwyższonym stopniem 

zanieczyszczenia. Wytworzone wody osadowe zwykle kierowane są do ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków surowych. Wywierają one określony wpływ na poszczególne procesy 

oczyszczania [4] w tym na warunki pracy reaktorów biologicznych, poprzez obniżenie relacji 

pomiędzy zawartością biologicznie rozkładalnych związków organicznych a zawartością substancji 

biogennych, w szczególności azotu [1], którego wzrost w ściekach surowych wynosi ok. 20% [18]. 

Ponadto w strumieniu wód osadowych z konwencjonalnych procesów przeróbki osadów zawracane 

jest zazwyczaj około 20-30% fosforu [4]. 

Dlatego coraz częściej w polskich oczyszczalniach stosuje się dobre praktyki gospodarowania wodami 

osadowymi polegające na [1]: 

 wydzielaniu i oddzielnym traktowaniu strumieni wód osadowych o zróżnicowanej 

charakterystyce jakościowej, w szczególności wykorzystanie wód osadowych z zagęszczania 

grawitacyjnego, wprost w reaktorach biologicznych, 

 oddzielnym oczyszczaniu wód osadowych z odwadniania w ciągu bocznym,  

przed skierowaniem ich do linii ściekowej, 

 ewentualnej retencji i dozowaniu wód do głównego ciągu w okresach występowania niższych 

ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających - w razie braku możliwości 

oczyszczania tych wód. 

Oczyszczanie wód osadowych najczęściej obejmuje procesy skierowane na zmniejszenie ładunku 

azotu, wymienia się tu reaktory typu SBR i bardziej zaawansowane techniki deamonifikacji  

(z wykorzystaniem bakterii ANAMMOX) Demon, AnitaMox oraz BABE, SHARON i CANON [4]. 

 

Jak już wspomniano wcześniej mianem dobrych praktyk w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi określa się takie sposoby postępowania z osadami ściekowymi, które skutecznie 

pozwalają rozwiązywać problemy w zakresie ich przetwarzania.  

Działania te mają na celu m.in. intensyfikację procesu stabilizacji beztlenowej, która skutkuje 

uzyskaniem większego stopnia rozkładu substancji organicznej oraz polepszeniem właściwości 

osadów w aspekcie ich odwadniania. Dodatkowe korzyści uzyskiwane w tym procesie to zwiększona 

produkcja biogazu, i przez to zwiększona możliwość produkcji energii oraz zmniejszenie ilości 

osadów poddawanych dalszej przeróbce. 

Uzyskiwany w procesie zwiększony stopień rozkładu substancji organicznej, skutkuje obniżeniem 

wartości opałowej osadów przefermentowanych, co ma znaczenie w aspekcie ich termicznego 

przekształcania. Jednak obniżenie wartości opałowej osadów, nie może być powodem dla którego 

zrezygnuje się w oczyszczalniach ścieków z procesu ich stabilizacji. 

W ramach dobrych praktyk prowadzi się również intensyfikację procesów odwadniania stosując 

procesy kondycjonowania osadów - mające na celu poprawę ich właściwości - z wykorzystaniem 

rożnych czynników kondycjonujących oraz przez zastosowanie wysokowydajnych urządzeń 

odwadniających.  

Zastosowanie procesów dezintegracyjnych może przyczynić się do zwiększenia ładunku 

zanieczyszczeń w wodach nadosadowych, jednak problem ten można rozwiązać wprowadzając 
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oddzielne oczyszczanie wód osadowych z odwadniania w ciągu bocznym, przed skierowaniem  

ich do linii ściekowej [1]. 

Ograniczenia i bariery w stosowaniu metod przetwarzania osadów ściekowych, zostały szeroko 

omówione w punkcie 8. 

 

 

4.2 Procesy technologiczne stosowane do przeróbki i zagospodarowania osadów 

ściekowych 

 

4.2.1 Odwadnianie osadów ściekowych 

 

Odwadnianie osadów ściekowych polega na obniżeniu zawartości wody w osadach. Procesowi temu 

towarzyszy zmniejszenie objętości osadów [19]. Usuwanie wody z osadów realizowane jest w 

procesach: zagęszczania, odwadniania, suszenia. W zależności od rodzaju wody zawartej w osadach 

jest ona usuwana różnymi metodami (tab.4.1.). 

 

Tabela 4.1 Rodzaje wody zawartej w osadach i sposoby jej usuwania [7] 

Rodzaj wody zawartej w osadach Proces usuwania wody 

woda wolna niezwiązana z cząstkami stałymi osadu zagęszczanie grawitacyjne (proces 

sedymentacji) 

woda związana 

w koloidach 

jest związana siłami napięcia 

powierzchniowego, może być usunięta 

dopiero po zniszczeniu struktury kłaczka 

osadów 

odwadnianie mechaniczne 

woda kapilarna jest związana siłami kapilarnymi, składają 

się na nie siły adhezji i kohezji, 

częściowo usuwana w procesach 

mechanicznego odwadniania 

woda związana woda wewnątrzkomórkowa występująca 

tylko w organizmach żywych, woda 

chemicznie związana 

częściowo usuwana w procesach 

odwadniania mechanicznego 

wspomaganego nowoczesnymi 

metodami  kondycjonowania 

osadów, procesy termiczne 

 
Procesy mechanicznego usuwania wody z osadów wspomagane są procesami kondycjonowania,  

czyli poprawy właściwości osadów do oddawania wody. 

Kondycjonowanie osadów może być realizowane z zastosowaniem różnych metod  

(tab. 4.2). Najbardziej popularne jest stosowanie kondycjonowania chemicznego polegającego  

na dodaniu do osadów substancji nieorganicznych – koagulantów (tzw. koagulacja konwencjonalna) 

oraz organicznych - polimerów (koagulacja polimeryczna). Znacznie rzadziej stosowane są metody 

mechaniczne czy termiczne. 

 

 

Koagulacja konwencjonalna 

 

Proces koagulacji, a więc łączenia się cząstek rozproszonych, w układzie zdyspergowanym w większe 

zespoły, następuje po dodaniu elektrolitu w wyniku obniżenia wartości potencjału powierzchni cząstek 

fazy rozproszonej lub zaniku stabilizującej warstewki dyfuzyjnej dookoła cząstek [7].  
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Tabela 4.2. Podział metod kondycjonowania [2,7] 

METODY KONDYCJONOWANIA 

Chemiczne 
Fizyczne 

mechaniczne termiczne inne 

Zastosowanie koagulantów 

takich jak: 

 wapno, 

 sole żelaza, 

 sole glinu. 

Dodatek substancji 

budujących strukturę 

osadów: 

 węgla, 

 popiołu, 

 innych 

substancji (np. 

trociny). 

Metody wywołujące 

zmianę struktury osadów, 

osiąganą  w wyniku 

dostarczenia lub 

odebrania energii 

cieplnej: 

 wymrażanie, 

 podgrzewanie. 

 przemywanie, 

 pole 

ultradźwiękowe, 

 pole 

elektromagnetyczne. 

Zastosowanie substancji 

organicznych, polimerów: 

 naturalnych, 

 syntetycznych. 

 

W konwencjonalnej koagulacji stosuje się (w odpowiednich dawkach, przy optymalnym pH 

i właściwej temperaturze) takie elektrolity, jak: siarczan glinowy, siarczan żelazawy, chlorek 

żelazowy, węglan magnezu, niekiedy wapno i inne. Wartość koagulacyjna danego koloidu określa 

minimalne stężenie dodanego elektrolitu, po przekroczeniu, którego następuje łączenie cząstek 

koloidalnych. Wzrost dawki reagenta powyżej wartości optymalnej nie tylko nie zwiększa 

intensywności aglomeracji cząstek, lecz przeciwnie - wprowadzony w nadmiarze aktywny, 

nieadsorbowany flokulant pogarsza proces łączenia się cząstek i stabilizuje wtórnie zawiesinę. 

Przedawkowanie, zatem zmniejsza własności filtracyjne osadów ściekowych i obniża efektywność 

procesu odwadniania [20]. 

Do przyrządzania roztworu środków kondycjonujących służą urządzenia dozujące. Dostarczany,  

jako suchy surowiec nieorganiczny środek kondycjonujący jest transportowany z silosu do zbiornika 

do rozpuszczania poprzez dozownik ślimakowy. Mieszadło wspomaga proces rozpuszczania. Dawka 

podawana przez ślimak jest kontrolowana przez nastawnik. Właściwe wykorzystanie surowca  

ma miejsce w mieszadle strumieniowo wodnym. Przygotowany do użycia roztwór środka 

kondycjonującego jest pobierany ze zbiornika do rozpuszczania i odprowadzany bądź do odpływu, 

bądź poprzez pompę dozującą do urządzenia odbiorczego [21]. Wszystkie części urządzenia,  

które mają kontakt z roztworem środka kondycjonującego, jak np. zbiornik, przewody rurowe, pompy, 

armatura itd., powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję. Do produkcji zbiorników, 

przewodów rurowych oraz armatury przydatne okazują się kwasoodporne tworzywa sztuczne,  

takie jak chlorek polietylenu lub chlorek poliwinylu, jakości PCV. Części pomp dozujących 

i mieszadeł, mające kontakt z cieczą, należy zabezpieczyć przed korozją i wykonać z wysokiej jakości 

kwasoodpornej stali [21]. 

Powodzenie kondycjonowania zależy w dużej mierze od warunków operacyjnych, które można 

zoptymalizować w zależności od własności osadów. Warunki optymalne można określić wstępnie 

poprzez próby w warunkach laboratoryjnych i wreszcie ustalić na podstawie prób przeprowadzanych 

w warunkach technicznych. W celu osiągnięcia dobrych rezultatów odwadniania należy zwracać 

uwagę na to, aby wartość pH osadów po dodaniu środka kondycjonującego nie spadła poniżej 7. 

W przeciwnym razie, gdyby wartość pH spadła, należy ją koniecznie podnieść poprzez dodanie 

wapna. Często w pierwszej kolejności dodaje się roztworu soli metali i po krótkim czasie dozowane 

jest mleko wapienne. Następnie należy tak dobrać sposób mieszania i czas trwania kondycjonowania, 

aby osady wykazywały dobrze odwodnioną strukturę przy silnej dehydratacji substancji stałych 

i koloidów. Struktury tej nie wolno uszkodzić poprzez zbyt silne lub długotrwałe mieszanie [21]. 

Specyficzne warunki zastosowanego procesu odwadniania stawiają określone wymagania,  

co do strukturalnej budowy i tym samym, co do struktury kłaczków. Przy zastosowaniu filtracji 

taśmowo-ciśnieniowej musi np. istnieć określona włoskowatość (kapilarność), aby zapewnić dobry 

przepływ tworzącego się placka filtracyjnego. Dąży się, więc do uzyskania struktury kłaczkowej. 
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Z tego powodu kondycjonowanie osadów musi być przeprowadzane bardzo ostrożnie,  

tak, aby utworzyła się struktura kłaczkowata. Dotyczy to szczególnie pompy zasilającej,  

ale także przygotowania osadów ze środkiem kondycjonującym. Z reguły używa się pomp 

membranowych lub pomp śrubowych jednowirnikowych i wolno obracających się mieszarek 

bębnowych lub mieszarek łopatowych z niewielką intensywnością mieszania. 

Czas reakcji, wymagany do kondycjonowania osadów, jest dostosowywany do zastosowanego środka 

koagulującego. Dla roztworów soli żelaza powinien wynosić od 5 do 10 min, a dla wapna -  

co najmniej 10 min. W praktyce rezygnuje się ze wstępnego zagęszczania, które trwa z reguły  

od 30 do 90 min. 

Przy filtracji ciśnieniowej, a szczególnie, gdy stosuje się prasy filtracyjne, korzystna jest zagęszczona 

struktura kłaczkowata. Dlatego osady kondycjonuje się przy użyciu nieorganicznego koagulantu [21]. 

Świeże względnie przefermentowane osady zostają wstępnie zagęszczone w osadniku, odbierane 

nieprzerwanie w dużych przedziałach czasowych poprzez pompę śrubową jednowirnikową 

i doprowadzane do mieszarki reakcyjnej. Najpierw do osadów dodaje się roztworu chlorku żelaza 

(III). W mieszarce reakcyjnej jest on mieszany, a po 3-5 min wchodzi w reakcję z osadem. Następnie 

w odcinku odpływowym mieszarki reakcyjnej domieszane zostaje mleko wapienne. Przygotowane 

w ten sposób osady są doprowadzane do zagęszczacza reakcyjnego, gdzie zostają zagęszczane.  

Czas konieczny do zagęszczania wynosi, co najmniej 6-10 godzin. Kondycjonowane osady zostają 

w ten sposób zagęszczone do konsystencji fazy stałej, tzn. ich objętość zostaje zredukowana  

od 50 do 70%. Zagęszczone osady są odbierane przez pompę tłokowo membranową i transportowane 

do prasy filtracyjnej [21]. 

 

 

Koagulacja polimeryczna 

 

Zastosowanie polimerów – flokulacja - opiera się na zdolności makrocząsteczek flokulantów  

do adsorbowania przez hydrofobowe rodniki równocześnie kilku cząstek koloidalnych, noszącego 

nazwę mostkowania – powstające w ten sposób makroflokuły mogą osiągać rozmiar kilkunastu, 

a nawet kilkudziesięciu milimetrów [2]. 

Łańcuch polimeru składa się z bardzo dużej liczby jednostkowych monomerów z jedną grupą 

funkcyjną, nadającą związkowi charakter kationowy, anionowy lub niejonowy [7]: 

 polielektrolity kationowe - w procesie koagulacji w dużym stopniu obniżają potencjał ujemnie 

naładowanych cząstek koloidalnych, wiążą one powstające flokuły w duże makrocząsteczki, 

przyspieszając w ten sposób proces sedymentacji, 

 polielektrolity anionowe - są na ogół dobrymi koagulantami zanieczyszczeń koloidalnych 

mających dodatni ładunek elektryczny, 

 polielektrolity niejonowe - zawierają równą ilość ładunków dodatnich i ujemnych w grupach 

monomerów, działają jak polielektrolity zarówno anionowe, jak i kationowe. 

 

Organicznymi środkami kondycjonującymi (nazywanymi flokulantami organicznymi, polimerami  

lub polielektrolitami) są wielkocząsteczkowe polimery rozpuszczalne w wodzie, pozyskiwane 

z surowców naturalnych lub sztucznych (produkty syntetyczne) [2]. 

Koagulanty do odwadniania osadów ściekowych są prawie wyłącznie przygotowywane na bazie 

poliakrylamidów [7]. W przypadku osadów organicznych zwykle używa się produktów aktywnych 

kationowo. Są one wytwarzane z akrylamidu i kationowych pochodnych kwasów akrylowych.  

Te monomery mogą być mieszane i zmieniane w dowolnych proporcjach, toteż zawartość aktywna 

kationowo może wynosić od 0 do 100% masy. Produkt końcowy może się składać zarówno z długich 
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łańcuchów molekularnych, jak i z wielu setek tysięcy jednostek monomerycznych. Łańcuchy 

molekularne istnieją, jako faza stała lub jako emulsja w formie ściśle upakowanych skłębionych 

makrocząsteczek. Rozpuszczone w wodzie, zostają rozluźnione poprzez wzajemne elektrostatyczne 

odpychanie i układane w warstwy; wchodzą w interakcje z cząsteczkami osadów i zostają 

adsorbowane. Długie łańcuchy molekularne tworzą - razem z osadami - grube kłaczki, co rzadziej 

dochodzi do skutku niż wiązanie mostkowe z powodu wymiany ładunku [7]. 

 

 

Zagęszczanie osadów 

 

Pod pojęciem zagęszczania osadów rozumie się umownie procesy, w których, na skutek oddzielania 

fazy stałej od cieczy, osad zmniejsza swoją objętość, nie tracąc konsystencji płynnej. W efekcie 

zagęszczania uzyskuje się zmniejszenie uwodnienia do około 92-94%. W procesie tym może zostać 

usunięta tylko woda wolna (wolna „pierwotnie” lub uwolniona po procesie kondycjonowania). 

Zagęszczanie jest pierwszym procesem jednostkowym przeróbki osadów, a jego zastosowanie obniża 

koszty inwestycyjne i eksploatacyjne kolejnych etapów ciągu i wpływa również na funkcjonowanie 

całej oczyszczalni ścieków. 

Zagęszczanie, w zależności od sposobu prowadzenia procesu, można podzielić na: 

 grawitacyjne, 

 mechaniczne, 

 flotacyjne. 

 

 

Zagęszczanie grawitacyjne 

 

Zagęszczanie grawitacyjne zachodzi w wyniku sedymentacji cząstek osadu oraz ich komprymacji  

pod wpływem działania siły ciężkości [19]. Opadanie cząstek osadu w procesie sedymentacji 

następuje na zasadzie różnicy ciężarów właściwych cieczy i cząstek osadu, których ciężar właściwy 

wynosi 1,1 - 1,3 g/cm
3
. Prowadzone jest w lejach osadników wstępnych i wtórnych  

oraz w specjalnych urządzeniach zwanych zagęszczaczami grawitacyjnymi. 

 Zagęszczanie grawitacyjne prowadzi się w sposób okresowy lub ciągły ze stałym dopływem 

i odpływem osadu oraz odpływem cieczy osadowej. Przy zagęszczaniu okresowym w miarę upływu 

czasu cząstki osadu opadają w dół, a ciecz osadowa przemieszcza się w górę, przy czym całkowita 

ilość cieczy pozostaje ta sama. W przeciwieństwie do zagęszczania okresowego, w zagęszczaniu 

ciągłym występuje stały dopływ osadów oraz równoczesny odpływ cieczy osadowej przez przelew 

górny i osadu zagęszczonego z dna zbiornika. Konstrukcja zagęszczaczy grawitacyjnych jest podobna 

do konstrukcji osadników pionowych lub poziomych radialnych. Dla intensyfikacji procesu stosuje się 

wolnoobrotowe mieszadła prętowe, które pełnią funkcję „rozcinania” i przegrupowywania struktury 

osadów w celu uwolnienia wody zawartej w przestrzeniach między cząsteczkami osadów [2].  

Długie przetrzymywanie osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym może powodować rozkład związków 

organicznych i wydzielanie pęcherzyków gazu, co w rezultacie doprowadza do flotacji osadu  

oraz wydzielania się nieprzyjemnych zapachów [7]. 

Zagęszczanie grawitacyjne stosuje się do zagęszczania osadów wstępnych osiągając zawartość  

s.m. ok. 4-6 %. 
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Zagęszczanie mechaniczne 

 

Zagęszczanie mechaniczne stosuje się w przypadku osadów nadmiernych, które słabo zagęszczają się 

grawitacyjnie. Dlatego wprowadzenie dodatkowej siły (np. siła odśrodkowa) w urządzeniach 

mechanicznych wspomaga rozdział faz.  

Do mechanicznego zagęszczania osadu stosuje się: 

 zagęszczacze taśmowe, 

 zagęszczacze bębnowe, 

 wirówki zagęszczające [4]. 

 

Wydajność urządzeń do mechanicznego zagęszczania osadu waha się w przedziale 2-150 m
3
/h. 

W większości urządzeń, z wyjątkiem wirówek, dla właściwego stopnia rozdziału faz i efektu 

zagęszczenia niezbędne jest wstępne flokulowanie osadu polielektrolitami. Zużycie polimeru mieści 

się w granicach 2-8 g/kg s.m. [5]. Stopień rozdziału faz jest znacznie wyższy po urządzeniach, które 

posiadają przegrodę filtracyjną. Prawidłowo dobrane rodzaj i dawka polielektrolitu umożliwiają 

uzyskanie na tych urządzeniach stopnia rozdziału ok. 99% przy stężeniu suchej masy w odcieku  

od 50 do 150 mg/dm
3
 [22]. 

 

Zagęszczacze taśmowe 

Zagęszczacze taśmowe działają na zasadzie sita. Na obracających się rolkach rozpięta jest taśma 

cedząca, na którą podawany jest dobrze sflokulowany osad. W trakcie przesuwu taśmy następuje 

cedzenie części wody przez oczka sita [4]. 

Zagęszczacze bębnowe 

Zagęszczacze bębnowe działają również na podobnej zasadzie, z tą różnicą, że sito ma kształt bębna 

opartego na ramie nośnej za pomocą wału centralnego [4]. Bęben obraca się na rolkach 

przymocowanych do ramy zewnętrznej. Do wnętrza bębna z jednej strony podawany jest osad 

i w miarę obracania przesuwany do drugiego końca. Woda przez sito usuwana jest na zewnątrz. Bęben 

może być wyposażony w urządzenia wspomagające przesuwanie się osadu (np. spirala, szykany) [4]. 

Wirówki zagęszczające 

W wirówkach zagęszczających podobnie jak w wirówkach odwadniających (różniących się nieco pod 

względem technicznym) wykorzystano działanie siły odśrodkowej. Osady zwykle podawane są rurą 

do wnętrza bębna obrotowego wirówki. Pod wpływem siły odśrodkowej osadzane są na wewnętrznej 

ścianie bębna. Przenośnik ślimakowy zwykle obraca się nieco szybciej od samego bębna i przesuwa 

osad do stożkowej części bębna i usuwa osady z urządzenia. W wirówkach zagęszczających można 

uzyskać zawartość s.m. 5-7% bez dodatku flokulantu, a z dodatkiem 6-8% [2]. 

 

 

Zagęszczanie flotacyjne 

 

Zagęszczanie flotacyjne powoduje wypływanie osadu w górę w postaci pływającego kożucha,  

który następnie jest usuwany przy pomocy zgarniaczy. 

W zależności od mechanizmu flotacji wyróżniamy [2, 7, 23]: 

 flotację biologiczną, polegająca na wykorzystaniu do unoszenia osadów zawiesin biogazu, 

stosowana jest dość rzadko, przebiega w temperaturze 35C przez 180 godzin, w trakcie 

procesu wydziela się CO2 powodując unoszenie osadu do góry, osady zagęszczają się  

do zawartości 8% s.m. 
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 flotację chemiczną wywołaną zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych.  

Środki te, zwykle o odczynie kwaśnym, reagują z substancjami alkalicznymi w osadzie. 

Wydziela się wówczas gaz, głównie CO2, powodujący unoszenie ku powierzchni cieczy 

cząstek osadu. 

 flotację powietrzną, która w zależności od sposobów wprowadzania powietrza do osadu może 

być: mechaniczna (rozdrobnionym powietrzem) i ciśnieniowa (rozpuszczonym powietrzem). 

Flotacja rozdrobnionym powietrzem polega na uzyskaniu dyspersji sprężonego powietrza 

doprowadzonego do komory flotacji przez materiał porowaty lub perforowany.  Najczęściej 

jednak jest stosowana flotacja ciśnieniowa rozpuszczonym powietrzem. Proces ten polega  

na poddawaniu mieszaniny osadów i powietrza działaniu wysokiego ciśnienia, wskutek czego 

powietrze rozpuszcza się w cieczy osadowej. W wyniku nagłego obniżenia ciśnienia 

zmniejsza się rozpuszczalność powietrza i cały jego nadmiar wydziela się w postaci bardzo 

drobnych pęcherzyków. Pęcherzyki powietrza porywają cząstki osadu zawarte w cieczy 

i unoszą je ku powierzchni. 

 

 

Odwadnianie 

 

Odwadnianie osadów ściekowych może być teoretycznie realizowane z wykorzystaniem dwóch 

metod: odwadniania w warunkach naturalnych oraz odwadniania w urządzeniach mechanicznych. 

Odwadnianie w warunkach naturalnych nie jest już zalecaną metodą, dlatego poniżej zostaną pokrótce 

scharakteryzowane jedynie metody odwadniania mechanicznego, które pozwalają na uzyskanie 

zawartości s.m. osadach w przedziale 19 – 40% [6].  

 

Prasy filtracyjne 

Wśród urządzeń mechanicznych szeroko wykorzystywane są prasy, których działanie opiera się  

na procesie wyciskania wody z osadu – zwykle z udziałem filtracji. Proces ten wymaga dobrego 

przygotowania osadu pod kątem wytworzenia odporności na ściskanie. Do odwadniania osadów 

stosuje się najczęściej prasy filtracyjne: taśmowe oraz prasy ramowe, komorowe lub membranowe [7]. 

Prasy taśmowe 

W Polsce najpopularniejszymi urządzeniami stosowanymi do odwadniania osadów są taśmowe prasy 

filtracyjne, które odwadniają osady do zawartości s.m. 30-35% (osady wstępne), 24-30% (mieszanina 

osadów wstępnych i nadmiernych), 15-22% (osady ustabilizowane tlenowo), 20-28%  

(osady przefermentowane) [6]. 

W prasach taśmowych ciśnienie filtracji uzyskuje się przez mechaniczny docisk tkaniny filtracyjnej 

obrotowymi wałkami. Powoduje to, że zużycie energii w tego rodzaju prasach jest znacznie mniejsze 

niż w prasach filtracyjnych. Wadą tych urządzeń jest wymagana duża powierzchnia tkaniny 

filtracyjnej oraz znacznie szybsze jej zużycie. Prasy filtracyjno-taśmowe są urządzeniami technicznie 

złożonymi. Osady odwadniane na prasach filtracyjno-taśmowych wymagają takiego samego 

kondycjonowania jak w prasach filtracyjnych. Obciążenie prasy suchą masą osadu w przeliczeniu  

na 1 m szerokości tkaniny zależy od wielu parametrów, z których najistotniejsze to: szybkość 

przesuwu taśmy, czas przetrzymania w strefie odwadniania grawitacyjnego oraz uwodnienie 

doprowadzanego osadu. Dla osadów powstających przy oczyszczaniu ścieków komunalnych 

obciążenie to zawiera się w przedziale od 45 do 550 kg s.m./m·h [20]. Podczas eksploatacji ważne 

jest, aby zapewnić równomierny rozdział osadu na całej szerokości taśmy. Przy zwiększeniu szybkości 

przesuwu taśmy należy liczyć się z obniżeniem stopnia odwodnienia osadu [24]. 

Cykl pracy prasy filtracyjno-taśmowej zamyka się w trzech fazach filtracji: 
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 fazie odwodnienia grawitacyjnego - kondycjonowany wstępnie osad doprowadzany  

jest  

na taśmę filtracyjną, gdzie pod wpływem siły ciężkości zostaje odsączona ciecz uwolniona 

w procesie koagulacji (cedzenie), 

 fazie klinowej - odwadnianie przy niskim ciśnieniu, w strefie klinowej, wstępnie uformowany 

placek zostaje poddany działaniu taśmy dociskowej, 

 fazie odwodnienia wysokociśnieniowego - osad zawarty między dwoma taśmami przesuwa 

się do strefy wysokiego ciśnienia, gdzie następuje właściwe odwodnienie osadów.  

Strefa ta to zestaw wałków o różnych średnicach, po których przesuwają się taśmy [7, 25, 26]. 

 

Poniżej (tab.4.3) przedstawiono parametry technologiczne charakteryzujące prace pras taśmowych 

[27]. 

Tabela 4.3. Parametry technologiczne charakteryzujące prace pras taśmowych [27] 

 

Rodzaj osadu 

Obciążenie 

osadem,  

kg s.m./(m·h) 

Zawartość ciał stałych % Dawka 

polimeru 

kg/t s.m. 
nadawa placek 

Osad surowy: 

wstępny, 

nadmierny osad czynny, 

mieszany osad wstępny i nadmierny 

mieszany osad wstępny i wtórny po 

złożach biologicznych 

Osad przefermentowany 

wstępny, 

nadmierny osad czynny, 

mieszany osad wstępny i nadmierny 

Osad po tlenowej stabilizacji 

mieszany osad wstępny i nadmierny 

 

260-680 

40-230 

180-590 

 

180-590 

 

360-680 

40-136 

180-680 

 

90-230 

 

3-10 

0,5-4,0 

3-6 

 

3-6 

 

3-10 

3-4 

3-9 

 

1-3 

 

24-44 

20-35 

20-40 

 

20-40 

 

25-36 

12-22 

18-44 

 

12-20 

 

1-5 

1-10 

2-8 

 

2-8 

 

1-5 

2-10 

2-8 

 

2-8 

 
Na podstawie pracy [6] koszty inwestycyjne pras taśmowych wahają się od 80 000 do 250 000 euro, 

w zależności od wydajności urządzenia. 

 

Prasy filtracyjne komorowe i membranowe 

Działanie pras filtracyjnych oparte jest na tych samych procesach jednostkowych, co pras taśmowych, 

różnica  sprowadza się do sposobów uzyskiwania ciśnienia filtracji oraz ciągłego ruchu taśmy  

(w przypadku pras taśmowych) [7].  

Prasy komorowe są w stanie zapewnić stopień odwodnienia osadów na poziomie nawet  

45% s.m. przy odpowiednim kondycjonowaniu, a membranowe o 2-3% wyższą zawartość s.m.  

Jednak prasy filtracyjne są urządzeniami bardzo kosztownymi i dlatego są rzadziej stosowane [6]. 

Prasy komorowe 

Odwadnianie w prasach komorowych odbywa się w wyniku wprowadzenia osadów do wnętrza prasy 

a następnie jednoczesnego ściskania zestawu płyt filtracyjnych wyposażonych w tkaninę filtracyjną. 

Płyty te są tak ukształtowane, że po dociśnięciu ich do siebie tworzą się między nimi komory.  

Osad wprowadzany jest do każdej z komór. Komora jest oddzielona od swych ścian, utworzonych 

przez dwie sąsiednie płyty, tkaniną filtracyjną. Tkanina opiera się na wyżłobieniach w płycie,  

którymi dopływa filtrat do przewodu oddzielnego dla każdej z płyt bądź wspólnego. Prasa komorowa 

pracuje, jako niskociśnieniowa lub wysokociśnieniowa. Stosowanie stopniowania ciśnienia,  

np. podnoszenie skokami o 400 kPa, poprawia efekt filtracji [7]. 

Efekt odwadniania z wykorzystaniem pras komorowych zależy od rodzaju i właściwości 

odwadnianych osadów. Odwadnianie osadów kondycjonowanych z wykorzystaniem wapna lub żelaza 
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może prowadzić do uzyskania zawartości s.m. na poziomie 45% w przypadku osadów wstępnych 

i mieszaniny osadów wstępnych i nadmiernych, natomiast w przypadku osadów stabilizowanych 

tlenowo zawartość ta może wynosić 35% s.m., dla osadów przefermentowanych 40% s.m [6].  

Metoda odwadniania na prasach komorowych sprawdza się szczególnie w przypadku osadów, 

w których zawartość substancji nieorganicznych jest dość wysoka, dlatego jest odpowiednia  

do odwadniania osadów zawierających znaczny udział osadów pochodzących z chemicznego strącania 

fosforu [6].   

Koszty inwestycyjne oscylują w granicach 150 000 do 350 000 euro, w zależności od pojemności 

urządzenia i materiału wykorzystanego do jego wykonania [6]. 

Prasy membranowe 

Membranowa prasa filtracyjna różni się od konwencjonalnej prasy komorowej głównie w sposobie 

odwadniania osadu. Osad jest odwadniany w dwóch etapach: poprzez filtrację oraz ściskanie  

pod ciśnieniem membrany. Po zatrzymaniu napełniania włącza się ciśnienie powietrza na membranę, 

która dodatkowo wyciska wodę z już utworzonego placka. To dodatkowe ciśnienie wynosi  

1500-2000 kPa [7]. Prasa membranowa stanowi ulepszoną wersję prasy komorowej i pozwala  

na uzyskanie o 2-3 punkty procentowe wyższą zawartość s.m. Niestety pociąga to za sobą wyższe 

koszty inwestycyjne [6]. 

 

 

Wirówki 

 

Wirówki pozwalają na uzyskanie zawartości s.m. w odwodnionych osadach wstępnych 32-40%, 

w odwodnionej mieszaninie osadów wstępnych i nadmiernych 26-32%, w odwodnionych 

ustabilizowanych tlenowo osadach 18-24%, w odwodnionych osadach przefermentowanych 22-30% 

[6]. Zastosowanie wirówek jest jednak związane z nieco większymi kosztami inwestycyjnymi. 

Wirowanie jest procesem przyspieszonej sedymentacji wskutek działania siły odśrodkowej na małej 

powierzchni przy przyśpieszeniu 1500-3000 razy większym od przyśpieszenia ziemskiego. Wirówki 

zajmują mniej miejsca; pracują w systemie zamkniętym, izolując operatora od kontaktu z osadem, 

wymagają mniejszego nakładu pracy oraz kontroli ze strony operatora i są w pełni zautomatyzowane 

[25]. Zasadniczą zaletą wirówek jest małe zapotrzebowanie na powierzchnię, wadą zaś wysokie 

koszty eksploatacyjne, uciążliwość dla otoczenia (hałas), a także powstawanie stężonej cieczy 

osadowej [24].  

Efekty działania wirówek zależą od czynników mechanicznych (konstrukcja bębna, szybkość 

obrotowa), od właściwości osadów (uwodnienia, temperatury, lepkości, wielkości cząstek)  

i od trafnego doboru polimeru i jego dawki. Najczęściej stosowane są polimery kationowe w dawkach 

3-8 g/kg s.m.  

Główne elementy wirówki dekantacyjnej to bęben cylindryczno stożkowy i przenośnik ślimakowy, 

znajdujący się wewnątrz bębna. Osad zwykle doprowadzany jest przewodem wsuniętym do wnętrza 

pustego wału ślimaka. W środkowej części ślimaka znajdują się otwory, przez które osad przedostaje 

się do bębna wirówki. Wskutek działania siły odśrodkowej osad gromadzi się na ścianie bębna. Bęben 

i ślimak obracają się w tym samym kierunku, ale z różnymi prędkościami (ślimak o 1 do 3% szybciej 

niż bęben). Różnica prędkości - nazywana prędkością różnicową - decyduje o stopniu odwodnienia 

osadu [25]. Osad jest przesuwany za pomocą ślimaka w kierunku stożkowej części bębna, a woda 

oddzielająca się od osadu w kierunku przeciwnym - ku pokrywie cylindrycznej części bębna.  

Woda wydostaje się z bębna poprzez otwory w tej pokrywie, a odwodniony osad wydostaje się 

z bębna otworami w pokrywie części stożkowej. Wirówki najczęściej pracują w układzie 

przeciwprądowym, ale mogą też pracować w układzie współprądowym, gdzie dopływ osadu 
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uwodnionego jest skierowany w tym samym kierunku, co odprowadzenie osadu odwodnionego. 

Wirówka przeciwprądowa pracuje przy wyższym przyspieszeniu i daje bardziej suchy placek [25]. 

Wirówki wykorzystywane są zazwyczaj do odwadniania osadów przefermentowanych  

lub ustabilizowanych tlenowo [6]. Jak wspomniano powyżej zapewniają wyższy stopień odwodnienia 

od pras taśmowych, jednak jest on również uzależniony od rodzaju odwadnianego osadu  

oraz stosowanej dawki polimeru (tab. 4.4). Koszty inwestycyjne mieszczą się w granicach  

100 000 – 250 000 euro w zależności od pojemności [6]. 

 

Tabela 4.4. Efekty odwadniania osadów na wirówkach [2,27] 

Rodzaj osadów 

Zawartość ciał 

stałych w placku, 

% 

Współczynnik 

rozdziału, % 

Dawka polimeru 

g/kg s.m. 

Wstępny surowy 28-34 90-95 2-3 

Wstępny przefermentowany 26-34 90-95 2-3 

Nadmierny surowy 14-18 90-95 6-10 

Nadmierny 

przefermentowany 
14-18 90-95 6-10 

Mieszany surowy 18-25 90-95 3-7 

Mieszany przefermentowany 17-24 90-95 3-8 

Po stabilizacji tlenowej 12-16 90-95 6-10 

 
Prasy tłokowe 

 

W ostatnim czasie często pojawiają się doniesienia na temat wykorzystania pras tłokowych 

zapewniających bardzo dobre efekty odwadniania osadów ściekowych. Główne elementy takiej prasy 

to tłok oraz cylinder, do którego doprowadzane są odwadniane osady. Pomiędzy tymi elementami 

umiejscowione są specjalne dreny odprowadzające odciek [15].  Zasada działania prasy oparta jest  

na cyklicznych fazach sprężania i rozprężania przy jednoczesnym ruchu obrotowym tłoka 

z cylindrem. Dreny w trakcie tłoczenia wyginają się pomiędzy tłokiem a osadem i odprowadzają 

odciek [15]. Prasy tłokowe funkcjonują w instalacjach w Niemczech, Szwajcarii, Austrii oraz Szwecji 

i Norwegii. Największa do tej pory zrealizowana instalacja obsługuje miasto Sztokholm 

(oczyszczalnia Kappala) i została zrealizowana w 2008 roku. Tam cztery prasy tłokowe obsługują  

700 000 RLM, odwadniając osady w ilości ok. 10 000 Mg s.m./rok przy maksymalnej zawartości 

suchej masy do 50% [15].  Autor [4] podaje, że przy typowych dawkach polimeru stopień 

odwodnienia kształtuje się na poziomie 35% s.m. Koszty inwestycyjne tego typu urządzeń są jednak 

bardzo wysokie oscylują w zakresie 180 000 – 400 000 euro w zależności od wydajności i materiału, 

z którego urządzenie wykonano [6]. 

 

 

Workownice 

 

W mniejszych oczyszczalniach ścieków wykorzystuje się często system odwadniania osadów oparty 

na filtrach workowych. Urządzenia takie funkcjonujące pod nazwą DRAIMAD, opracowane zostały 

przez włoską firmę [28] i są przeznaczone do odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków bytowo-

gospodarczych oraz wszelkiego rodzaju osadów przemysłowych. 

Proces odwadniania osadów zachodzi w workach ze specjalnego tworzywa hydrofobowego.  

Worki umieszczone są w konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej zapewniającej 

właściwy rozdział osadu i odprowadzenie filtratu. Cykle: napełniania, odwadniania i dopełniania  
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w wersji ze sterowaniem automatycznym kontrolowane są elektronicznie. Przed odwodnieniem osad 

powinien być zmieszany z polielektrolitem, w ilości około 2-4 g na 1 kg suchej masy osadu. Dobór 

rodzaju polielektrolitu oraz jego dawki dokonywany jest w trakcie rozruchu oczyszczalni ścieków. 

Podczas cyklu pracy osad pompowany jest do zamkniętego (w wersji M-otwartego) zbiornika 

rozdzielczego, z króćcami u dołu, do których podwieszone są worki. Osad wlewa się do worków, 

woda filtruje na zewnątrz, a części stałe osadu pozostają wewnątrz worków. W czasie kilkugodzinnego 

cyklu pracy, w zależności od rodzaju osadu, jego uwodnienie maleje do wartości 80-85%,  

a dla niektórych osadów nawet niżej. Zakończenie pierwszej fazy odwadniania w urządzeniu 

DRAIMAD następuje w czasie 10-24 godzin. Po tym czasie worki zawierające do 15 kg suchej masy 

osadu zostają zamknięte, przemieszczone specjalnym wózkiem i złożone na otwartym powietrzu  

lub pod wydzieloną wiatą. W tym czasie osad w dalszym ciągu zmniejsza swoją objętość dzięki 

naturalnemu odparowaniu. Proces ten jest niezależny od warunków atmosferycznych, gdyż worki 

z tworzywa hydrofobowego nie pozwalają na wnikanie wody deszczowej. Po składowaniu  

przez 2-3 miesiące uzyskuje się zawartość suchej masy w granicach 50-70%, co odpowiada 

uwodnieniu 30-50%. 

Urządzenia te, charakteryzujące się stosunkowo niską ceną, są niezwykle użyteczne tam,  

gdzie dobowa czy miesięczna ilość wytworzonego osadu jest bardzo mała. W niektórych przypadkach  

zaś może stanowić jedyne technicznie i ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie problemu małych 

ilości osadu [7, 28]. 

 

 

Suszenie osadów ściekowych 

 

Suszenie osadów ściekowych pozwala na redukcję masy i objętości, umożliwia uzyskanie produktu 

o określonych parametrach, ułatwiających ostateczne wykorzystanie osadów. Proces suszenia  

nie zmienia w zasadzie składu chemicznego osadów, stąd też właściwości nawozowe pozostają  

bez zmian, a kaloryczność osadu wzrasta w wyniku obniżenia zawartości wody. Suszenie osadów  

jest wykorzystywane, jako proces pośredni, przygotowujący osady do dalszej przeróbki,   

przede wszystkim do spalania. Ułatwia również magazynowanie osadów oraz ich transport. 

Wysuszone osady ściekowe mogą być spalane w monospalarniach osadów bądź współspalane 

w cementowniach i spalarniach odpadów. Mogą być również wykorzystane przyrodniczo, 

oczywiście przy spełnieniu określonych wymagań prawnych [7]. 

Suszenie osadów ściekowych może być realizowane z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych 

(różnego typu suszarek), tzw. suszenie termiczne bądź z wykorzystaniem energii słonecznej,  

tzw. suszenie słoneczne.  

 

 

Suszenie termiczne  

 

W technologii termicznego suszenia osadów ściekowych stosuje się instalacje oparte na różnych 

typach suszarek. Suszenie osadów ściekowych może odbywać się z wykorzystaniem systemów 

bezpośrednich lub pośrednich bądź ich kombinacji. W instalacjach bezpośrednich (konwekcyjnych) 

czynnik transportujący ciepło styka się z suszonym materiałem, zaś w instalacjach pośrednich 

(kontaktowych) czynnik transportujący ciepło jest oddzielony ogrzewaną powierzchnią od suszonego 

materiału [29]. Proces suszenia może być realizowany, jako niskotemperaturowy (ok.60°C), 

średniotemperaturowy (60-130°C) czy wysokotemperaturowy (130°C-500°C), przy czym instalacje 

niskotemperaturowe charakteryzują się znacznie wyższą energochłonnością niż instalacje średnio 
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i wysokotemperaturowe [30]. Wyróżnia się również suszenie promiennikowe wykorzystujące proces 

przenoszenia ciepła bez użycia paliwa, za pomocą promieniowania elektromagnetycznego  

lub promieniowania podczerwonego. Suszenie termiczne pozwala uzyskać wysoką zawartość s.m. 

w suszonych osadach wynoszącą ok. 90- 95% [4]. 

Proces suszenia konwekcyjnego realizowany jest najczęściej przy użyciu suszarek taśmowych,   

bębnowych, powietrznych i fluidalnych [4]. W przypadku suszarek taśmowych osady rozprowadzane 

są równomiernie na specjalnej taśmie. Strumień gorącego powietrza, przepływając od góry do dołu, 

pochłania wilgoć z osadu, która następnie jest skraplana (w skraplaczu) z wykorzystaniem wody 

pobieranej z oczyszczonego odpływu z oczyszczalni [31]. Odmianą suszarni taśmowych są suszarnie 

powietrzne, w których wykorzystuje się naturalne suszenie w otaczającym, niepodgrzanym 

powietrzu. Wymagane są duże ilości powietrza dostarczanego za pomocą wentylatorów lub dmuchaw 

[4]. W suszarkach bębnowych osad zgranulowany w mieszaczu transportowany jest za pomocą 

gorącego powietrza przez bęben składający się z trzech cylindrów, obracających się wokół własnej 

osi. Część osadu jest recyrkulowana. Końcowym produktem procesu są bezpyłowe granulki, w pełni 

zhigienizowane, o zawartości suchej masy 90-95% [31]. Suszarki fluidalne mogą składać  

się z dwóch komór umieszczonych jedna nad drugą i oddzielonych od siebie sitami. Osad 

odwodniony do min. 20% s.m. wprowadzany jest do górnej komory i zostaje rozrzucony  

na powierzchni sita. Komora ta wyposażona jest w mieszadła, wspomagające właściwy ruch 

suszonego osadu w komorze. Gorące powietrze (t = 135°C) tłoczone jest do komory dolnej, 

z której przez sito przedostaje się do komory z osadem. Powietrze „omywa” uwodniony osad 

i w wyniku kontaktu gorącego powietrza z wilgotnym osadem realizowany jest proces suszenia, 

w trakcie, którego coraz suchszy i lżejszy osad unosi się i tworzy warstwę fluidalną. Wilgotne 

i schłodzone powietrze odprowadzane jest z suszarki i po przejściu przez układ odpylaczy, 

wymienników i nagrzewnic ponownie zawracane jest do suszarki. Wysuszony i gorący osad z górnej 

komory suszarki odprowadzany jest do zespołu dosuszacza, do którego doprowadzony jest niewielki 

strumień gorącego powietrza. W wyniku kontaktu wysuszonego i gorącego osadu z powietrzem 

o jeszcze wyższej temperaturze (140°C) następuje higienizacja osadu [7,32]. 

Do suszenia kontaktowego wykorzystywane są najczęściej suszarki cienkowarstwowe, tarczowe, 

obrotowe z rurowym wymiennikiem ciepła [4]. Proces suszenia w suszarkach cienkowarstwowych 

polega na suszeniu osadów w postaci cienkiej warstewki o dużej burzliwości, która przesuwa się po 

wewnętrznej ścianie statycznego modułu suszącego a ruch osadu jest wymuszany obrotowym ruchem 

wirnika [7, 33]. Suszarki tarczowe mogą być wykorzystywane do podsuszania osadów  

(do ok. 65-55%) lub ich całkowitego wysuszenia (90-98% s.m.). W procesie suszenia osad 

odwodniony doprowadzany jest do suszarki pompą ślimakową. W trybie pełnego suszenia osad trafia  

do mieszalnika, gdzie jest mieszany z wysuszonym produktem (recyrkulacja produktu suchego 

o zawartości s.m. ok. 90-98%), tak, aby uzyskana mieszanina miała wilgotność poniżej 30%. Taki 

materiał, charakteryzujący się małą kleistością, wprowadzany jest do bębna suszarki. Jako czynnik 

suszący wykorzystywana jest para wprowadzana za pomocą specjalnej głowicy obrotowej  

do odpowiednio wydrążonego wału z osadzonymi na nim tarczami, znajdującego się wewnątrz bębna 

suszarki. Para, kondensując się na wewnętrznych ściankach tarcz, przekazuje ciepło suszonemu 

materiałowi. Powierzchnia grzewcza wynosi około 100 m
2
, zależna jednak od wydajności,  

co zapewnia dużą szybkość i skuteczność przekazywania energii. Wysuszony osad jest wyprowadzany 

z urządzenia chłodzonymi przenośnikami ślimakowymi. Temperatura w bębnie suszarki wynosi  

ok. 170°C. Dzięki temu następuje pełna higienizacja osadów [34]. W suszarniach obrotowych 

z rurowym wymiennikiem ciepła ogrzewanie realizowane jest za pomocą tego wymiennika 

zamontowanego na stałe w obrotowym bębnie, który obracając się miesza osady narzucając  

je na wymiennik rurowy. Medium grzewczym jest nasycona para wodna, po przesianiu i oddzieleniu 

pyłów uzyskuje się granulat o zawartości s.m. ok. 90-95% [4]. 
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Instalacje suszenia osadów w większości zapewniają ich granulację, a wysuszony osad charakteryzuje 

się [35]: kulistym kształtem (wielkości 3-4 mm), wysoką twardością i odpornością mechaniczną, 

dobrą jakością bakteriologiczną. W zależności od zastosowanej technologii wysuszone osady  

mogą posiadać formę: 

 okrągłych, regularnych, twardych granulek o średnicy 2-6 mm, nierozmywających się 

w wodzie, prawie bezwonnych; 

 nieregularnie ciętych „makaroników”, twardych o średnicy 2-6 mm, długości 

1-2 cm, nierozmywających się w wodzie, prawie bezwonnych; 

 nieregularnych kawałków, prawie bezwonnych, jednakże o mniejszej twardości aniżeli wyżej 

opisane, z tendencją do tworzenia pyłu podczas przesypywania czy transportu [36]. 

 

Wysuszone termicznie osady charakteryzują się średnią zawartością suchej masy 85-92%, zawartością 

pyłu  100 m, poniżej 1%, ciężarem nasypowym 650-750 kg/m
3
, wartością opałową  

od 11 000 kJ/kg s.m. (osad beztlenowo stabilizowany, mieszany wstępny + wtórny)  

do 20 000 kJ/kg s.m. (osad surowy mieszany, wstępny + wtórny) [36]. Skład chemiczny osadów 

w zasadzie nie ulega zmianie podczas procesu suszenia. Zmiany występują jedynie w przypadku,  

gdy temperatura, w jakiej suszone są osady, przekroczy 85C, następuje wówczas zwęglanie substancji 

organicznych [36]. Odczyn pH suchych osadów wynosi 6,5. Podczas suszenia osady ulegają 

częściowej pasteryzacji (temp. 85C przez około 30 minut). Natomiast osady podgrzane podczas 

suszenia metodą kontaktową do 100-140C podlegają nawet częściowej sterylizacji [36]. 

Suszenie osadów jest procesem kosztownym z uwagi na duże ilości energii wykorzystywanej w tym 

procesie. Im bardziej uwodniony osad, tym większe jest zapotrzebowanie na energię [7].  

Procesy termicznego suszenia realizowane w polskich oczyszczalniach ścieków zostaną szerzej 

omówione w kolejnych rozdziałach tego opracowania. 

 

 

Suszenie słoneczne 

 

Suszenie słoneczne postrzegane jest, jako tańsza metoda usuwania wody z osadów. Suszarnie 

słoneczne funkcjonują dzięki wykorzystaniu efektu cieplarnianego wyzwalającego znaczne ilości 

energii, która jest wykorzystana do intensyfikacji odparowania wody [37]. 

Suszenie osadów ściekowych może odbywać się przy wykorzystaniu jedynie efektu szklarniowego 

bądź wspomagania suszenia słonecznego dodatkowym źródłem ciepła w tzw. suszarniach 

hybrydowych. 

Proces suszenia osadów ściekowych w suszarniach słonecznych zależy głównie od: 

 natężenia promieniowania słonecznego (ilości ciepła dostarczanego do płyty osadów 

ściekowych), 

 temperatury powietrza suszącego i jego wilgotności względnej, 

 prędkości przepływu strumienia powietrza suszącego nad warstwą osadów, 

 powierzchni złoża (placka osadów ściekowych), 

 grubości placka osadów ściekowych (grubość warstwy zalewowej), 

 temperatury i wilgotności osadów ściekowych, 

 fizyczno-chemicznych właściwości osadów ściekowych [37, 38]. 

 

Wykorzystując energię promieniowania można w Polsce w okresie wiosenno-letnio-jesiennym 

odparować ok. 850 kg wody z każdego 1 m
2
 powierzchni czynnej suszarni. W celu zmniejszenia 

powierzchni czynnej suszarni oraz ustabilizowania procesu suszenia można wspomagać energię 
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promieniowania słonecznego ciepłem ze źródła zewnętrznego. W takim przypadku ilość odparowanej 

wody z 1 m
2
 suszarni może osiągnąć ok. 3500 kg H2O/rok, co pozwala na ponad czterokrotne 

zmniejszenie powierzchni suszarni [37]. 

Możliwości słonecznego suszenia osadów ściekowych zależne są od warunków klimatycznych, 

a w szczególności od „dawki” promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i jego wilgotności 

względnej. Przyjmuje się, że polskie suszarnie słoneczne mogą w ciągu roku efektywnie pracować  

od kwietnia od października. 

Suszenie słoneczne osadów ściekowych prowadzone jest w odpowiednio skonstruowanych 

i wyposażonych halach suszarniczych wchodzących w skład suszarni słonecznej. Podstawowymi 

elementami suszarni słonecznej są:  [38-40]: 

 hale suszarnicze, 

 przewracarki suszonych osadów, 

 systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

 urządzenia pomiarowe oraz system sterowania i monitoringu umożliwiający automatyczną 

pracę suszarni, 

 system wprowadzania osadów mokrych i wyprowadzania osadów wysuszonych z hali. 

 

 

4.2.2 Stabilizacja osadów ściekowych 

 

Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych w każdej oczyszczalni ścieków powinny 

prowadzić do maksymalnego, ekonomicznie uzasadnionego zmniejszenia masy i objętości  

oraz pozbawienia ich szkodliwego wpływu na środowisko.  

Realizując procesy stabilizacji osadów ściekowych można osiągnąć [4, 7]: 

 zmniejszenie ilości substancji organicznych w osadach, 

 znaczne zmniejszenie ilości substancji wydzielających przykry zapach, 

 usprawnienie procesu odwadniania osadów, 

 zmniejszenie ilości organizmów patogennych, 

 redukcję masy osadów, 

 wytworzenie  biogazu jako potencjalnego źródła energii, 

 poprawę właściwości reologicznych. 

 

Stabilizacja osadów ściekowych może być realizowana z wykorzystaniem metod: biologicznych, 

chemicznych i termicznych. Najbardziej rozpowszechnione są metody biologiczne,  

do których zaliczyć możemy fermentację metanową i stabilizację tlenową. Do metod biologicznych 

zalicza się też kompostowanie, które najczęściej realizowane jest przy współudziale frakcji 

biodegradowalnych odpadów komunalnych, dlatego szerzej omówione zostanie w kolejnym punkcie 

tego opracowania jako metoda ich końcowego zagospodarowania. Wśród metod stabilizacji 

chemicznej wymienia się ich wapnowanie z użyciem odpowiednich dawek wapna palonego  

lub hydratyzowanego [2]. Stabilizacja osadów może nastąpić również podczas realizacji procesów 

takich jak: suszenie wysokotemperaturowe lub monospalanie, które zostały omówione w kolejnych 

punktach opracowania. 
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Fermentacja metanowa 

 

Jako podstawowy proces stabilizacji osadów w średnich i dużych oczyszczalniach ścieków proponuje 

się fermentację beztlenową (metanową). Alternatywną metodą biologicznej stabilizacji osadów 

w małych oczyszczalniach ścieków jest ich tlenowa stabilizacja. Wybór metody zależy od wielkości 

oczyszczalni oraz kosztów stabilizacji osadów ściekowych. Fermentację metanową stosuje się zwykle 

w oczyszczalniach ścieków obsługujących jednostki osadnicze, liczące ponad 20 000 mieszkańców 

(Qścieków  5000 m
3
/d) [7]. Fermentacja metanowa osadów w wydzielonych zamkniętych komorach 

fermentacyjnych jest procesem konkurencyjnym w stosunku do stabilizacji tlenowej ze względu  

na możliwość uzyskania wysokiego stopnia mineralizacji osadu przy niskich kosztach 

eksploatacyjnych [7]. 

Beztlenowa stabilizacja osadów, jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach 

beztlenowych, w którym wielkocząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach są rozkładane 

przez bakterie na związki proste, chemicznie ustabilizowane. Niewątpliwą zaletą fermentacji 

metanowej jest możliwość pozyskania biogazu, umożliwiającego odzysk energii zawartej w osadach. 

Fermentację metanową prowadzi się do tzw. technicznej granicy fermentacji, która następuję 

w momencie uzyskania 40-50% redukcji substancji organicznej zawartej w osadach poddanych 

 temu procesowi [7]. 

W zależności od temperatury realizowanego procesu można wyróżnić następujące rodzaje fermentacji 

metanowej [7]: 

 fermentację psychrofilową zachodzącą w temperaturze  20C, 

 fermentację mezofilową zachodzącą w temperaturze 30-38C (temperatura optymalna  

35-37C), 

 fermentację termofilową zachodzącą w temperaturze 45-58C (temperatura optymalna  

52-55C).  

 

W oczyszczalniach ścieków fermentacji metanowej poddaje się najczęściej uprzednio zagęszczone 

osady wstępne lub zagęszczone a następnie zmieszane osady wstępne i nadmierne. Korzystne jest 

poddanie osadów nadmiernych kierowanych do komory fermentacyjnej uprzedniej dezintegracji. 

Fermentacja metanowa może być realizowana w układach jedno lub wielostopniowych.  

Wśród tych rozwiązań korzystne są technologie fermentacji dwustopniowej z hydrolizą i fermentacją 

kwaśną w pierwszym reaktorze oraz fazami octanogenną i metanogenną w drugim lub z podziałem  

na fazy termofitową tlenową w pierwszym reaktorze i mezofilową w drugim, co skutkuje skróceniem 

czasu stabilizacji, może zapewnić higienizację osadów i stwarza mniejsze zagrożenie zakłóceń 

procesowych [4]. 

Fermentacja metanowa prowadzona jest zamkniętych komorach fermentacyjnych, które najczęściej 

mają postać żelbetowych lub stalowych, cylindrycznych zbiorników (wyposażonych w mieszadła) 

o pojemności od 1000-8000 m
3
. Oprócz komór cylindrycznych stosowane są kształty jajowe  

(min. pojemność 5000 m
3
), bądź połączenie cylindra ściętych stożków w górnej i dolnej części, 

w zależności od zastosowanego kształtu należy dobrać optymalny sposób mieszania zawartości 

komory [7]. Komory fermentacyjne musza być wyposażone w urządzenia służące po podgrzewania 

osadów do odpowiedniej temperatury, w urządzenia do mieszania zawartości komór, w systemy 

ujmowania i odprowadzania wytworzonego biogazu. 

Na proces fermentacji metanowej ma wpływ wiele czynników takich jak: mieszanie, odczyn, 

temperatura procesu, zawartość substancji toksycznych, ilość i częstotliwość doprowadzania osadów 

ściekowych, które muszą być kontrolowane w celu optymalizacji procesu fermentacji metanowej. 
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 Proces mieszania zawartości komory zapewnia jednorodność fermentującej masy, zapobiega 

występowaniu miejsc przegrzanych i niedogrzanych, utrzymuje stałe warunki zapewniając optymalne 

warunki dla rozwoju bakterii metanowych, zapobiega występowaniu miejsc przeciążonych osadem 

surowym lub źle szczepionym, umożliwia szybki kontakt osadu świeżego doprowadzonego do komór 

z osadem przefermentowanym w celu zaszczepienia go bakteriami beztlenowymi, przyspiesza 

wydzielanie biogazu, nie dopuszcza do tworzenia się kożucha na powierzchni osadu [7].  

W dobrze mieszanej komorze fermentacyjnej różnica pomiędzy zawartością suchej masy osadu na 

różnych głębokościach komory nie powinna przekraczać 5 kg s.m./m
3
, różnica temperatur  

nie może być większa niż 0,8 - 1° C [4]. Mieszanie zawartości komór fermentacyjnych realizowane  

jest z wykorzystaniem pomp, mieszadeł mechanicznych bądź sprężonego biogazu. 

 

 

Stabilizacja tlenowa 

 

Stabilizacja tlenowa jest procesem polegającym na biochemicznym, aerobowym rozkładzie substancji 

organicznych zawartych w osadach ściekowych [20]. Rozkładane w reakcjach metabolizmu związki 

organiczne są w 2/3 przetwarzane drogą syntezy na nowe substancje komórkowe,  

podczas gdy pozostała 1/3 ulega utlenieniu do końcowych produktów: CO2, H2O i NH3 [7]. 

Proces ten przebiega zasadniczo w trzech fazach, z których dwie określane są mianem stabilizacji 

tlenowej [2]: 

 w fazie pierwszej łatwo rozkładalne substancje organiczne znajdujące się w osadzie ulegają 

bezpośredniemu utlenieniu enzymatycznemu (pod wpływem enzymów wytwarzanych  

przez mikroorganizmy), faza ta charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na tlen 

i gwałtownym rozwojem masy bakteryjnej, trwa do momentu całkowitego wyczerpania łatwo 

rozkładalnej pożywki organicznej, 

 w fazie drugiej następuje utlenianie substancji zapasowych, szybkość obumierania biomasy 

przewyższa szybkość wzrostu, bakterie pozyskują energię przez samoutlenienie substancji 

komórkowych. Faza ta charakteryzuje się zmniejszeniem wzrostu zapotrzebowania na tlen 

oraz zmniejszeniem masy bakteryjnej, 

 faza trzecia to faza dalszego oddychania wewnątrzkomórkowego, w której spada 

zapotrzebowanie na tlen, ilość masy bakteryjnej zmniejsza się tylko w niewielkim stopniu, 

fazy drugą i trzecią określa się łącznie, jako stabilizację tlenową. 

 

W procesie stabilizacji tlenowej podobnie jak w przypadku fermentacji metanowej zakłada się 

techniczną granicę mineralizacji i przyjmuje sie, że następuje ona w momencie, gdy w wyniku 

oddychania wewnątrzkomórkowego nie następuje dalsze wyraźne samoutlenienie mikroorganizmów, 

moment ten charakteryzuje spadek ilości bakterii i zapotrzebowania na tlen [2]. 

W zależności od wielkości oczyszczalni ścieków stosuje się dwa sposoby prowadzenia stabilizacji 

tlenowej. W małych oczyszczalniach zwykle stosowana jest stabilizacja symultaniczna, w której 

retencja i napowietrzanie masy osadów przebiega symultanicznie z biologicznymi procesami 

oczyszczania ścieków. Jednak jak podaje autor [4] przy technologii tej warunki stabilizacyjne 

uzyskuje się wydłużając wiek osadów, technika ta (wiek osadu czynnego 25 dni) jest zalecana  

dla oczyszczalni z denitryfikacją o obciążeniach Bd,BZT do 1200 kg/d, niezalecana jest powyżej  

6000 kg/d i z wielu względów nie może być rekomendowana jako BAT, szczególnie w większych 

obiektach. Ten sam autor podaje również, że wiele oczyszczalni w Polsce, szczególnie małych, podaje 

tę technikę, jako proces stabilizacji, tylko z tego względu, aby formalnie uzyskać status osadu 
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stabilizowanego, który może być dalej wykorzystany rolniczo, zwykle nie ma to nic wspólnego 

z warunkami prawidłowej stabilizacji tlenowej. 

Parametry technologiczne konwencjonalnej stabilizacji tlenowej, zachodzącej w specjalnie 

wydzielonym reaktorze w warunkach naturalnych, spełniające warunki stabilizacji, to [4]: 

 hydrauliczny czas retencji – 20-25 dni dla warunków polskich,  

 zawartość s.m. – poniżej 3-4%, 

 obciążenie ładunkowe – 1,5 - 4,8 kg s.m. org./m
3
·d, 

 zapotrzebowanie na tlen – 2,3 kg O2/kg s.m. org., 

 tlen rozpuszczony – 1-2 mg/dm
3
, 

 mieszanie – przepływ powietrza w ilości 30 dm
3
/m

3
 na minutę jest zazwyczaj wystarczający 

do zapewnienia mieszania, przy systemie dyfuzorów drobnopęcherzykowych, 

 temperatura – ma duże znaczenie dla redukcji masy organicznej w warunkach naturalnych 

i zazwyczaj wymagana temperatura dla odpowiedniej kinetyki przemian biologicznych 

wynosi powyżej 10°C. 

 

Drugą metodą stabilizacji tlenowej jest autotermiczna termofilowa stabilizacja osadów (ATSO),  

która wykorzystuje występowanie silnej reakcji egzotermicznej w czasie utleniania masy organicznej, 

umożliwiającej uzyskanie temperatur termofilowych w reaktorze [4]. Proces ten może być 

realizowany, w co najmniej dwóch zamkniętych i izolowanych termicznie reaktorach pracujących 

w układzie szeregowym, wyposażonym w system napowietrzania i rozbijania piany [2]. Wadą procesu 

są wysokie koszty dostarczania tlenu, zaś niewątpliwą zaletą możliwość osiągnięcia warunków 

higienizacji klasa A, co rekomenduje tę metodę, jako odpowiednią do przetwarzania osadów 

z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania [4]. Technologia ta może być stosowana,  

jako pierwszy stopień przed mezofilową fermentacją metanową [2]. Parametry technologiczne procesu 

ATSO według pracy [4]: 

 zagęszczenie osadów – 4-6% (minimum 4%) s.m., 

 obciążenie ładunkiem: ok. 50 kg s.m./m
3
 ·d lub 70 kg BZT5/m

3
·d, 

 temperatura: I faza 40-50°C, II faza 55-60°C, 

 czas zatrzymania 6-8 dni, 

 powietrze: 4 m
3
/godzinę na m

3
 objętości aktywnej reaktora, 

 wymagana dobra izolacja zbiorników oraz wymiennik ciepła w drugiej fazie do kontroli 

temperatury procesu, 

 zalecane oczyszczanie gazów odlotowych. 

 

 

 

4.2.3 Higienizacja 

 

Celem procesu higienizacji osadów ściekowych jest redukcja zawartości organizmów patogennych 

w aspekcie ich przyrodniczego w tym rolniczego wykorzystania. Normy sanitarne dotyczące osadów 

ściekowych wykorzystywanych w ww. celach określone są w odpowiednich przepisach prawnych. 

Poniżej (tab. 4.5) przedstawiono podział metod higienizacji wraz z określeniem warunków 

procesowych, opracowany na podstawie KE i EPA przez [4]. 
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Tabela. 4.5. Metody higienizacji wraz z określeniem warunków procesowych, opracowane na podstawie  

KE i EPA przez [4]. 

Rodzaj czynnika  Metoda Warunki procesu 

Higienizacja termiczna 

(klasa A) 

Pasteryzacja > 70°C przez 30 minut, następnie stabilizacja 

mezofilowa przez min. 12 dni; 

Hydroliza termiczna wysokie ciśnienie, temperatura 160°C, przez 

ok.20 min, 

Suszenie termiczne >90% s.m., min. temp. osadu 80°C (nie 

czynnika grzewczego) 

Termiczne przekształcanie każda metoda spełniająca warunki 

termicznego przekształcenia w konsekwencji 

daje stabilny sanitarnie odpad osadowy 

Higienizacja biologiczna 

(klasa A) 

Fermentacja mezofilowa min.55°C przez 12-20 dni zazwyczaj daje 

efekt higienizacji, lecz zalecany system 

„porcjowy” – 20h bez zasilania surowym 

osadem 

Wspomagana fermentacja 

mezofilowa 

poza wspomaganiem pasteryzacją i hydrolizą 

wysokotermiczną możliwość modyfikacji 

poprzez fazowanie procesu: najpierw 55°C 

przez 5-7 dni, następnie 35°C przez 10-20 dni 

(z rozdziałem lub bez na fazę kwaśną 

i metanową), zasilanie procesu w systemie 

porcjowym; pojawiają się nowe metody typu 

spalanie pod powierzchnią cieczy lub 

hydroliza enzymatyczna, które jeszcze 

wymagają badań 

Autotermiczna stabilizacja 

tlenowa 

tlenowa stabilizacja termofitowa 

w temperaturze przynajmniej 55°C przez 20 h 

w systemie batch  

Kompostowanie Pryzma przerzucana (zalecana dla osadów 

ustabilizowanych) 55°C przez min.2 tygodnie 

min. 5-krotne przerzucanie (lub 65°C przez 1 

tydzień, 2-krotne przerzucanie), dla 

nieustabilizowanych zalecany dwustopniowy, 

warunki higienizacji osiągane już w pierwszej 

fazie w reaktorze temp. >60°C przez 1 tydzień 

Higienizacja chemiczna 

(klasa A) 

Wapnowanie pH powyżej 12 i utrzymanie temperatury 

przynajmniej 55°C przez 2 h lub utrzymanie 

pH powyżej 12 przez 3 miesiące 

Higienizacja radiacyjna 

(klasa A) 

Promieniowanie beta >1.0 megarada w temperaturze pokojowej 

(ok.20°C) 

Promieniowanie gamma >1.0 megarada w temperaturze pokojowej 

(ok.20°C) 

 

 

Pasteryzacja 

 

Wśród wymienionych powyżej procesów higienizacyjnych znajduje się pasteryzacja polegająca  

na podgrzaniu osadów (zagęszczonych) do odpowiedniej temperatury i utrzymaniu jej przez określony 

czas. Temperatura i czas zależą od warunków prowadzenia procesu, uwodnienia osadów i rodzaju 

organizmów chorobotwórczych [2]. Jak podaje [6] w przypadku osadów wstępnych i nadmiernych 

stosuje się podgrzewanie w zbiorniku higienizacyjnym do temperatury wyższej niż 65°C,  

ale nieprzekraczającej 100°C, czas zatrzymania musi wynosić 30 min. przy temperaturze 65°C,  

25 minut przy temperaturze 70°C i 10 minut przy temperaturze 80 °C. 
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Wapnowanie 

 

Możliwość użycia wapna do niszczenia organizmów chorobotwórczych opiera się na wykorzystaniu 

ciepła, które wywiązuje się podczas reakcji hydratacji tlenku wapnia wodą zawartą w osadach. Proces 

ten zachodzi zgodnie z równaniem [41]: 

CaO + H2O  Ca(OH)2 + 1160 kJ/kg CaO 

 

Poza temperaturą istotnym czynnikiem wpływającym na biobójczość procesu jest również wysoki 

odczyn wapnowanych osadów. Wysokie stężenia zarówno jonów wodorowych,  

jak i wodorotlenowych powodują zmiany w jonizacji białek - istotnych składników żywych komórek, 

co w konsekwencji prowadzi do zahamowania procesów życiowych organizmów [42]. Dodatkowo, 

podczas wapnowania następuje szybkie uwalnianie amoniaku, który przenika przez błony komórkowe 

i zwiększa likwidację organizmów patogennych. Dodawanie wapna do osadów ściekowych  

to nie tylko higienizacja, ale także możliwość ustabilizowania osadów oraz polepszenie ich zdolności  

do odwadniania [43]. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wapnowanie osadów nie jest procesem zbyt 

kosztowym, natomiast wapno jest reagentem łatwo dostępnym na naszym rynku. Powszechnie 

stosowaną metodą higienizacji jest ich wapnowanie przy użyciu wapna palonego  

lub hydratyzowanego. Porównanie efektywności higienizacji osadów Ca(OH)2 i wapnem palonym 

CaO pozwala na stwierdzenie, że zużycie wodorotlenku wapnia w przeliczeniu na CaO jest dziesięcio 

do piętnastokrotnie mniejsze niż w procesie realizowanym z użyciem wapna palonego (tab. 4.6) [2]. 

Jak podaje [6] mleko wapienne wykorzystuje się zwykle do obróbki osadów o zawartości  

s.m. 2-4%. Ca(OH)2 jest rozpuszczane w wodzie w celu uzyskania mleka wapiennego,  

które jest mieszane z osadami w specjalnym mieszalniku (otwarty zbiornik z mieszadłem)  

przed ich zagęszczeniem i stabilizacją. W małych i średnich oczyszczalniach ścieków, które nie 

posiadają jednostek odwadniających możliwe jest dezynfekowanie osadów za pomocą mleka 

wapiennego (do stabilizacji tlenowej/beztlenowej osadów), składowanie przez pewien czas  

po zmieszaniu, a następnie wykorzystanie w rolnictwie [6]. 

 

Tabela 4.6  Przykładowe warunki uzyskania higienizacji osadów z wykorzystaniem CaO i Ca(OH)2  

opracowane przez [2,44] 

Warunki prowadzenia procesu Jednostki Zastosowany reagent 

CaO Ca(OH)2 

Uwodnienie początkowe % 88-96 98,22-98,97 

Dawka reagentu kg CaO/kg s.m. 

kg CaO/m
3
 

1,8-6,0 

ok.220 

0,35-0,6 

ok.6,3 

Wymagany czas trwania procesu godziny lub dni kilkadziesiąt godzin 35 dni 

 

W przypadku osadów ściekowych charakteryzujących się zawartością s.m. na poziomie 20-40% 

stosuje się tlenek wapnia. CaO jest mieszany z odwodnionymi osadami w zamkniętym mieszalniku 

(wyposażonym najczęściej w poziome mieszadło łopatkowe) przez 15-20 minut. W trakcie mieszania 

rośnie temperatura oraz pH do poziomu przekraczającego 12. CaO zaczyna reagować z wodą. 

W wyniku tej reakcji temperatura rośnie i zwykle przekracza 60°C. Część wody odparowuje 

a zawartość s.m. się nieco zwiększa [6]. Proces ten może być stosowany w każdej oczyszczalni 

posiadającej jednostkę odwadniającą.  Z uwagi na osiąganą wysoką temperaturę przyjmuje się  

ten typ higienizacji za skuteczniejszy niż przy wykorzystaniu mleka wapiennego [6]. 

Trudności związane z efektywnym zastosowaniem metody wapnowania mogą być związane 

z doborem odpowiedniej dawki wapna i zastosowaniem prawidłowego sposobu mieszania. 
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4.2.4 Końcowe zagospodarowanie osadów ściekowych 

 

W chwili obecnej w aspekcie zbliżającego się zakazu składowania osadów nieprzetworzonych  

na składowiskach odpadów jedynymi możliwościami końcowego zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych będą procesy realizowane na drodze termicznej (spalanie, współspalanie osadów 

łącznie z odpowiednim przetworzeniem odpadów poprocesowych) oraz procesy wykorzystujące 

właściwości nawozowe osadów ściekowych tj. stosowanie komunalnych osadów ściekowych, 

wykorzystanie do produkcji kompostu. 

 

 

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych  

 

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych regulowane jest najnowszą ustawą o odpadach  

(Dz. U. 2013, poz. 21), która wprowadza istotne wymagania w przypadku rolniczego  

bądź przyrodniczego wykorzystania osadów oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 nr 137, poz. 924), 

w którym określono m.in. warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych 

osadów ściekowych. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych przewiduje istotne zmiany, które mają odnieść pozytywny wpływ na ochronę środowiska, 

m.in. warunek, jaki należy spełnić przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych, uszczegóławia 

wymagania w zakresie stosowania zasady dobrej praktyki rolniczej w dostosowaniu dawki 

komunalnego osadu ściekowego pod względem zawartości azotu i fosforu do potrzeb  

pokarmowych roślin. 

Przywracanie glebie składników zgromadzonych w osadach ściekowych jest właściwe nie tylko 

z gospodarczego punktu widzenia, lecz także niezbędne do zachowania i odtwarzania ekologicznej 

równowagi. Skład mineralny i organiczny osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków jest zbliżony 

do glebowej substancji organicznej, zwanej próchnicą [45]. Dzięki temu możliwe jest stosowanie  

komunalnych osadów ściekowych. 

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi komunalne osady ściekowe mogą być podane 

odzyskowi przez stosowanie: 

1) w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych  

do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,  

2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,  

3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,  

4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,  

5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki 

odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, przy zachowaniu odpowiednich warunków określonych w ustawie 

o odpadach. 

 

Przez stosowanie komunalnych osadów ściekowych rozumie się rozprowadzanie komunalnych 

osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby. Zgodnie z ustawą 

o odpadach stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, jeżeli są one ustabilizowane 

oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez poddanie 

ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność 

komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub życia 

i zdrowia ludzi.  
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Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, 

poddaje się badaniom, o których mowa w odpowiednich przepisach prowadzonym przez wytwórcę 

komunalnych osadów ściekowych. 

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania,  

wraz z tymi osadami, władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają 

być stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych 

gruntach, oraz odpowiednich wyników badań.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych określa warunki, 

jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na określone cele oraz zakres, 

częstotliwość metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów,  

na których osady te mają być stosowane.   

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów zagospodarowania osadów z komunalnych 

oczyszczalni ścieków jest bezpośrednie wykorzystanie w rolnictwie [4]. Charakterystyka i dawki 

osadów poznaczonych do tego celu musza być zgodne z wyżej cytowanym rozporządzeniem Ministra 

Środowiska. Wybór sposobu rozprowadzania osadów na powierzchni gruntów jest uzależniony  

od jego konsystencji (rys. 4.3). W procesach przeróbki osad zmienia swoje właściwości, w miarę 

usuwania wody przechodzi z konsystencji płynnej poprzez błotnistą, mazistą, zbryloną kruchą  

do zbrylonej twardej [4]. Istotnym jest rozpoznanie tej właściwości osadów (konsystencji)  

przez rolników przed wyborem urządzenia do rozprowadzania po powierzchni gruntu [4].  

Osady w postaci płynnej mogą być rozdeszczowywane na powierzchni gruntów,  

jeżeli nie jest to ograniczone szczegółowymi przepisami, gdyż np. spływ wodnistego osadu po 

powierzchni gruntów, może spowodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych [4]. 

Osady odwodnione (konsystencja mazista) mogą być rozprowadzane na powierzchni gruntów 

z dodatkiem słomy lub innych odpadów organicznych, ich samodzielna aplikacja może być utrudniona 

zaś aplikacja osadów wysuszonych (przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych) wymaga 

ich wcześniejszej granulacji, aby uniknąć awarii podajników ślimakowych [4]. 

Kolejną niedogodnością związaną z zastosowaniem osadów w rolnictwie jest ich uciążliwość 

zapachowa związana głównie z aplikacją osadów niepoddanych obróbce biologicznej bądź innym 

metodom stabilizacji, dlatego zaleca się przetrzymywanie osadów w komorach stabilizacji tlenowej 

lub beztlenowej przez odpowiedni czas następnie ich odwodnienie i dopiero rozprowadzanie  

na powierzchni gruntów [4]. 

Do aplikacji osadów do gleby wykorzystuje się w Polsce maszyny rolnicze takie jak: 

rozdeszczowywacz gnojowicy, wtryskiwacze do bezpośredniej iniekcji osadów do gleby, rozrzutnik 

obornika, siewnik do nawozów lub rozrzutnik talerzowy, rodzaj maszyny uzależniony  

jest od konsystencji osadów i prowadzonego wcześniej procesu przeróbki [4]. 

Nieodpowiednie postępowanie z osadami ściekowymi może być przyczyną wystąpienia szkody  

w środowisku, np. w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi wskutek niewłaściwego 

stosowania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie. 

Zgodnie z art. 6 pkt. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.) przez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, 

mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu 

początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną 

przez podmiot korzystający ze środowiska, m.in.: w powierzchni ziemi, przez co rozumie się 

zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych powinno odbywać się pod warunkiem przestrzegania 

określonych wymogów, które zostały opracowane na podstawie ustawy o odpadach.  
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Prowadzenie przetwarzania odpadów (w tym odzysku) zgodnie z ustawą o odpadach, wymaga 

uzyskania zezwolenia, jednocześnie art. 45 ust.1 pkt 3 zwalnia z tego obowiązku osobę władającą 

powierzchnią ziemi, na której są  stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa  

w art. 96 ust 1 pkt 1-3 (w rolnictwie , do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,  

do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz). Co więcej, art. 50 ust 1 pkt 5 lit.  

a ustawy zwalnia osobę władającą powierzchnią ziemi, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3,  

z obowiązku wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami. 

Jednakże ustawa o odpadach nie zwalania z obowiązku uzyskania tego zezwolenia wytwórcy 

komunalnych osadów ściekowych, jednocześnie podkreślając (art.96 ust 3), że odpowiedzialność  

za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych spoczywa na wytwórcy tych osadów.  

Na wytwórcy również spoczywa  obowiązek badania osadów ściekowych, oraz gruntów, na których 

mają być one zastosowane. Również wytwórca odpowiada za przekazanie władającemu powierzchnią 

ziemi informacji o dawkach osadu (art. 96 ust 7 ustawy). Zatem to wytwórca komunalnych osadów 

ściekowych wykonuje szereg czynności związanych z odzyskiem tego odpadu na powierzchni ziemi, 

odgrywając kluczową rolę przy określeniu warunków tego odzysku.  

Z kolei rolników stosujących osady ściekowe obowiązują wymogi zawarte w obwieszczeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych  

w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.  

Problem szkód opisany jest również w rozdziale 10. 

 

Wykorzystanie osadów do rekultywacji podobnie jak poprzedni sposób zagospodarowania 

normowany jest odpowiednimi przepisami prawnymi, zarówno w zakresie celów i działań, do których 

osady mogą być wykorzystane. Osady uwodnione ze względu na brak właściwości nośnych nie nadają 

się do makroniwelacji, więc podstawowym wykorzystaniem osadów w rekultywacji jest proces 

polegający na odtworzeniu warstwy glebotwórczej [4]. Rekultywacja może być prowadzona w celach 

rolnych, leśnych, rekreacyjnych i budowlanych [4]. Wykonanie rekultywacji wymaga 

przeprowadzenia szeregu prac poprzedzających [4, 46], zaś wyznacznikiem zrealizowania  

tego celu jest uzyskanie trwałej szaty roślinnej[4]. 
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Rys. 4.3. Formy aplikacji osadów do gruntu w zależności od konsystencji, zestawienie opracowane przez [4] 
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Bariery i ograniczenia związane ze stosowaniem komunalnych osadów ściekowych dotyczą przede 

wszystkim spełnienia obostrzeń prawnych w zakresie ich jakości (zawartość organizmów 

patogennych, substancji toksycznych), sposobu aplikacji oraz areału gruntów,  

na których mogą być wykorzystane. 

W osadach ściekowych mogą występować trzy rodzaje zanieczyszczeń: zanieczyszczenia 

nieorganiczne (głównie metale ciężkie), mikrozanieczyszczenia organiczne i organizmy patogenne. 

Jakość osadów wytwarzanych w komunalnych oczyszczalniach ścieków jest wynikiem jakości 

ścieków kierowanych na oczyszczalnię. Źródłem zanieczyszczeń organicznych i organizmów 

patogennych w osadach są przede wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze. Ponadto w osadach mogą 

pojawić się także środki kosmetyczne i chemiczne, leki oraz naturalne hormony ludzkie 

odprowadzane w ściekach bytowych [4]. Zasadniczy wpływ na jakość ścieków może mieć przemysł.  

Dlatego ważnym aspektem gospodarki wodno-ściekowej jest kontrola jakości ścieków 

przemysłowych i eliminacja zanieczyszczeń u „źródła”. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane 

do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowią zagrożenia dla prawidłowego działania oczyszczalni 

ścieków, a także po spełnieniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne warunków 

pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów 

ściekowych.  

Jak podaje [4] wpływ na poziom stężenia niektórych metali (Cu, Zn) mogą mieć również parametry 

czystej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, związane ze zmianą korozyjności wody  

i zmniejszeniem wymywania z przewodów wodociągowych cynku i miedzi.  

Oprócz ww. źródeł metale ciężkie mogą być dostarczane ze ściekami opadowymi. Zanieczyszczenia 

występujące w tych ściekach mogą mieć różne formy, są to zazwyczaj [4]: zanieczyszczenia 

transportowe – oleje, paliwa, ścieranie ogumienia, hamulców i powierzchni asfaltowych,  

produkty katalizy, płyny chłodnicze i do spryskiwaczy; pierwotne zanieczyszczenia atmosferyczne – 

adsorpcja zanieczyszczeń gazowych, kwaśne deszcze, opadające pyły; wtórne zanieczyszczenia 

atmosferyczne – elektroliza i korozja dachów, rynien i innych powierzchni i wyrobów metalowych, 

powłok antykorozyjnych, farb, spawów, które mogą być źródłem takich zanieczyszczeń  

jak WWA, Cr, Ni, Zn, Cu, Cd, Pb, Pt, Pd, Rh, NH3. 

Oprócz ww. metali ciężkich w osadach ściekowych mogą występować także arsen, rtęć, potencjalne 

zagrożenie mogą stanowić nowo stosowane w przemyśle i medycynie metale z grup platyny, uranu 

oraz wanadu [4]. Źródłem metali ciężkich są przede wszystkim takie gałęzie przemysłu, jak: 

galwanotechnika, przemysł chemiczny – produkcja związków organicznych, zakłady garbarskie, 

przemysł farmaceutyczny, obróbka metali, odlewnie huty stali i metali nieżelaznych, produkcja 

związków nieorganicznych, pralnie, przemysł naftowy, produkcja pigmentów i barwników,  

huty szkła, wyroby tartaków, impregnacja drewna [4]. Metale mogą występować w formie 

nieorganicznej i w związkach organicznych. Czynnikami które wpływają na transport metali do formy 

roztworu glebowego przyswajalnego przez rośliny lub zasilającego wody gruntowe są: forma 

występowania metali, stopień akumulacji w glebie, rodzaj gleby, pH, przyswajalność przez rośliny [4].  

Do najbardziej mobilnych pierwiastków należą nikiel i kadm. Metale mogą występować w formach 

nieprzyswajalnych dla roślin. Obecność innych metali i cyjanków może wywołać synergiczny  

lub antagonistyczny efekt toksyczności. Do szczególnie niebezpiecznych metali zaliczany  

jest kadm, rtęć oraz ołów [4]. 

 Najczęściej występującymi w ściekach przemysłowych zanieczyszczeniami organicznymi, 

są cyjanki, fenole, 1,2-dichloroetan, toluen, etylobenzen, trichloroetylen, tetra chloroetylen, 

chloroform, ftalen bis-2-etylo-hexylu, 2,4-dimetylofenol, naftalen, ftalen benzylu, akroleina, ksylen, 

krezol, acetofenon, difenyloamina, octan aniliny i etylu, tylko kilka z wymienionych substancji 

stanowi zagrożenie dla osadów ściekowych i jest limitowanych przez regulacje w krajach 

członkowskich UE [4]. Głównymi źródłami tych potencjalnie toksycznych związków są:  



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

58 
 

przemysł chemiczny, tworzyw sztucznych, mechaniczny, farmaceutyczny, pestycydy, odlewnie i huty, 

przemysł naftowy, pralnie, przemysł drzewny i kosmetyczny [4]. 

Jak podaje [4] ewentualna koncentracja wielu zanieczyszczeń organicznych (występujących w lekach  

i środkach higieny osobistej) w produktach żywnościowych nawożonych osadami ściekowymi,  

będzie zdecydowanie mniejsza niż w poszczególnych produktach codziennego użytku,  

w których ten toksyczny związek został bezpośrednio zastosowany w procesie produkcyjnym.  

Jako potencjalne zagrożenia wskazuje się także składniki leków przeciwbólowych: ibuprofen, 

naproxen, ketoprofen, diclofenac, antybiotyków: tetracyklina, doxcyklina, demeklocyklina, 

cyprofloksacyna oraz składniki hormonów: estriol, progesteron itp. mogące stanowić mikroskładniki 

zanieczyszczenia osadów [4]. Jednak realne zagrożenie substancje te wywołują przede wszystkim  

dla środowiska wodnego, gdyż większość ładunku leków wpływających ze ściekami do oczyszczalni 

odpływa do odbiornika [4]. Tylko część która nie odpłynęła do odbiornika i jest odporna  

na biodegradację osadem czynnym, stanowi ładunek odprowadzany z osadami [4]. Wiele z nich 

podatnych jest na dalszą biodegradację i są redukowane w procesach przeróbki osadów – jak podaje 

[4] badania przeprowadzone przez duńską firmę wykazały dużą skuteczność redukcji niektórych 

zanieczyszczeń organicznych w procesie kompostowania osadów. Istotne zagrożenie  

stanowią te substancje toksyczne, które mogą mają zdolność akumulacji w osadach.  

Jak podaje [4] na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 r. przez  Bernacką i in.: 

 w osadach systematycznie maleje zawartość metali ciężkich WWA, PCB, NPE (NPE – 

nonylofenole wykorzystywane do produkcji nonylofenyloetoksylatów NPEO), NPEO,  

co jest wynikiem zmniejszenia ilości ścieków przemysłowych w oczyszczalniach 

komunalnych, jak również wprowadzanych w ostatnich latach ograniczeń lub zakazów 

stosowania w gospodarce niektórych substancji; 

 dotychczasowe badania komunalnych osadów ściekowych wykazują, że o możliwości 

wykorzystania osadów na gruntach decydować będzie przede wszystkim zawartość w nich 

metali ciężkich, z badań mikrozanieczyszczeń organicznych tylko WWA, a szczególnie jeden 

z jego wskaźników (benzo-a-piren), może ograniczyć wykorzystanie osadów;  

 występuje znaczna zmienność jakości osadów, szczególnie w zakresie oczyszczalni 

obsługujących duże zlewnie ze znacznym udziałem ścieków przemysłowych, oznacza to,  

że osady te przed wykorzystaniem w środowisku muszą być dobrze zbadane. 

 

W pracy [4] przedstawiono również wnioski z badań zrealizowanych w ramach projektu FATE SEEN: 

 wyniki badań zawartości metali ciężkich w osadach pokazują, że możliwe jest złagodzenie 

obecnie obowiązujących ograniczeń, 

 należy uwzględnić korzyści z odzysku fosforu i potasu, 

 brak wpływu zastosowania osadów na kumulację PCB i PCDD/F w glebach potwierdza  

brak uzasadnienia wprowadzenia limitu w tych wskaźnikach zanieczyszczeń, 

 badania w zakresie WWA również potwierdzają, że nie ma potrzeby limitować  

tego wskaźnika,  

 PCF (zw. fluoroorganiczne) – do dyskusji w przyszłości, 

 wyniki badań PCM (piżma syntetyczne) oraz siloksanów nie wskazują na rosnące ryzyko 

związane z tymi wskaźnikami, 

 pojawiające się nowe substancje zanieczyszczające stanowią problem raczej w ściekach 

(odprowadzanych do środowiska wodnego) niż w osadach stosowanych w rolnictwie, 

 za zasadne uznano przeprowadzanie systematycznych i ukierunkowanych badań,  

aby monitorować zmiany w przyszłości. 
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Obecność w osadach ściekowych organizmów chorobotwórczych jest determinowana stanem zdrowia 

i higieny osób które są wytwórcami ścieków na danym obszarze, obecnością odchodów zwierzęcych 

lub gryzoni występujących w kanalizacji i będących nosicielami chorób, źródłem czynnika 

chorobotwórczego może być również przemysł rolno-spożywczy, przetwórstwo mięsa, ryb i innych 

zwierząt, odpady gastronomiczne [4]. Dlatego chcąc wykorzystywać osady w rolnictwie  

lub rekultywacji, istotnym jest uzyskanie odpowiedniego zapisu w umowach o odprowadzanie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz kontrola i egzekucja zakazu wprowadzania odpadów  

i ścieków z hodowli zwierząt oraz wymóg dezynfekcji ścieków ze szpitali i zakładów weterynaryjnych 

[4]. Źródłem czynnika chorobotwórczego mogą być również ścieki i odpady zwierzęce dowożone 

wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni lub do procesów wspólnej przeróbki z osadami,  

jak np. kofermentacja [4], w tym zakresie jednak obowiązują przepisy rozporządzenia WE 2009/1069.  

W osadach ściekowych mogą występować organizmy patogenne takie jak, roztocza, komensale, 

symbionty lub pasożyty (zdolne do wywoływania chorób u ludzi i zwierząt) [4]. Organizmy 

chorobotwórcze występujące w osadach dzieli się na: bezkręgowce (helminty lub robaki), 

pierwotniaki, grzyby, wirusy i bakterie (najliczniejsza grupa mikroorganizmów występującą  

w osadach), np. Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium 

perfringens, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Vibro cholera, Streptococcus faecalis, 

Proteus vulgaris, Mycobacterium spp., Leptospira spp., Campylobacter spp. i inne [4]. 

Źródłami patogenów są m.in.: przemysłowa hodowla drobiu i przetwórstwo żywności (np. Salmonella 

spp.) i ścieki bytowe (Escherichia coli – najczęściej limitowana w krajach UE, bakteria występująca  

w osadach) [4]. Istotnym zagrożeniem patogenicznym występującym w osadach ściekowych są jaja 

pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp. oraz Toxocara sp. – określane mianem wskaźnika 

ATT (wskaźnik ten wraz z Salmonella spp. został zdefiniowany jako czynnik limitujący stosowanie 

osadów ściekowych) [4]. Wśród pierwotniaków w osadach występują: Giardia lamblia, 

Cryptosporidium parvum i Entamoeba histolytica, nie stanowiące większego zagrożenia z uwagi  

na małą przeżywalność wytwarzanych przez nie cyst, wynosząca poniżej 30 dni, jaja helmintów  

i cysty pierwotniaków sedymentują wraz z osadami, stając się ich składnikiem [4].  

Wirusy nie są poddane formalnym regulacjom, choć mogą występować w osadach ściekowych,  

są to min.: Adenowirusy oraz Enterowirusy: Poliowirus, Coxsackiewirus, Echowirus,  

Hepatitis A wirus, Reowirusy, Astrowirus, Calciwirus, Coronawirus [4]. W osadach mogą być obecne 

również grzyby patogenne: Candida albicans, C. krusi, C. tropicalis, C. guilliermondii, Cryptococcus 

neoformans, Trichosporon spp., Aspergillus spp., Phialophora Richardsie, Geotrichum candidum, 

Trichophyton spp. – największe znaczenie mają grzyby wytwarzające miko toksyny działające 

mutagennie i rakotwórczo [4]. Zagrożenia patogeniczne związane ze stosowaniem osadów związane 

są również z mikroorganizmami wywołującymi choroby roślin, tzw. fitopatogenami (nie są one 

przedmiotem uregulowań prawnych) [4]. 

 

 

Kompostowanie osadów ściekowych 

 

Kompostowanie jest procesem mikrobiologicznym polegającym na przeróbce i unieszkodliwianiu  

odpadów organicznych, zachodzącym w warunkach tlenowych i prowadzącym do częściowej 

mineralizacji i humifikacji materii organicznej [2]. 

Kompostowanie osadów ściekowych jest procesem wielofunkcyjnym, zapewniającym: stabilizację 

osadów, zniszczenie organizmów chorobotwórczych, redukcję masy i uwodnienia.  

Oprócz unieszkodliwienia osadów, ważnym celem kompostowania jest możliwość ich ponownego 

wykorzystania w gospodarce i środowisku. Substancja organiczna, po przetworzeniu na kompost 
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może być wykorzystana, jako materiał nawozowy, strukturotwórczy i rekultywacyjny. Kompost  

może być wykorzystany do kształtowania krajobrazu, do rekultywacji gleb zdewastowanych,  

a także w gospodarce leśnej. Jest cennym nawozem organicznym, mogącym zastąpić obornik i inne 

nawozy organiczne w produkcji ogrodniczej, w szczególności w rejonach podmiejskich,  

gdzie występuje ich niedobór. Kompost również wykazuje przydatność w zakładaniu i konserwacji 

zieleni miejskiej [7]. 

Substancje organiczne zawarte w kompoście wpływają na fizyczne i chemiczne właściwości gleby, 

poprawiają stosunki wodno-powietrzne i pokarmowe w glebie. Mikroorganizmy znajdujące się 

w masie kompostowej wzbogacają mikroflorę i mikrofaunę glebową, powodując intensyfikację życia 

biologicznego gleby i procesów glebotwórczych. Wprowadzanie do gleb substancji pokarmowych 

zawartych w kompoście (azotu, fosforu, potasu) - nawet przy jednoczesnym stosowaniu nawozów 

sztucznych - stanowi naturalną rezerwę tych składników, uruchamianą w momentach występowania 

ich deficytu w glebie [47]. O wartości nawozowej kompostów decydują również mikroelementy,  

które w masie kompostowej dokładnie zhomogenizowanej są rozmieszczone równomiernie  

i nie powodują miejscowego przedawkowania, wpływającego szkodliwie na rośliny. Kompost posiada 

również właściwości strukturotwórcze, poprawiające strukturę nawożonej gleby i to zarówno gleb 

ciężkich - przez poprawę ich przewietrzania, jak i lekkich - poprzez poprawę kapilarnej pojemności 

wodnej [7]. 

W optymalnych warunkach kompostowanie przebiega w czterech fazach charakteryzujących się różną 

aktywnością określonych grup mikroorganizmów [48]: 

 faza wstępnego kompostowania: faza mezofilna lub faza wzrostu temperatury, trwająca  

do kilku dni, 

 faza intensywnego kompostowania: faza termofilna lub wysokotemperaturowa, która może 

trwać od kilku dni do kilku tygodni, w fazie tej rozkładane są związki organiczne łatwo 

ulegające biodegradacji a produktami rozkładu są; woda, ditlenek węgla i amoniak, 

 faza przemian nazywana również kompostowaniem właściwym, najczęściej zaczyna się  

w 3-5 tygodnia i trwa przez kolejne 3-5 tygodni, charakteryzuje się spadkiem temperatury, 

przekształcaniem związków trudno rozkładających się przez bakterie mezofile oraz grzyby, 

następuje wyraźne zmniejszanie objętości odpadów, 

 faza dojrzewania kompostu, nazywana również kompostowaniem wtórnym, charakteryzuje się 

wychładzaniem materiału, tworzeniem stabilnej frakcji kompostu (humus) oraz wzmożonym 

pojawianiem się makrofauny, czas jej trwania może sięgać kilku miesięcy.  

 

Istotnym elementem w procesie kompostowania jest kontrola składu mieszanki kompostowej  

(jakość surowców), szczególnie pod względem chemicznym, biologicznym oraz zanieczyszczeń 

mechanicznych, w celu uzyskania produktu stabilnego i bezpiecznego dla środowiska. Spełnienie 

kryterium jakościowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków procesowych umożliwia 

uzyskanie produktu o odpowiedniej jakości. Osady ściekowe charakteryzujące się brakiem 

zanieczyszczeń mechanicznych, dobrą homogenizacją oraz dużą wilgotnością mogą być 

wykorzystane, jako składnik mieszanki kompostowej [4]. Należy podkreślić, że kompostowanie 

osadów ściekowych jest możliwe jedynie przy udziale innych substratów. Szacuje się, że udział 

osadów w masie kompostowej nie powinien przekraczać ok. 30 % (masowo), aby zapewnić dobrą 

jakość produktu. Wprowadzenie osadów do mieszanki kompostowej niesie ze sobą ryzyko 

wprowadzenia metali ciężkich do składu kompostu. Zmniejszenie zawartości masy organicznej 

osiągane podczas realizacji procesu kompostowania, powoduje „wzrost” zawartości metali  

w uzyskanym produkcie. 
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Do kompostowania rekomendowane są osady po fermentacji beztlenowej w celu wyeliminowania 

uciążliwości odorowej, niepoddane wapnowaniu (wysokie pH może przyczynić się do uwalniania 

amoniaku) [4]. Alternatywą dla osadów nieustabilizowanych jest kompostowania wyposażona w etap 

kontrolowanej stabilizacji tlenowej lub beztlenowej [4].  

Wprowadzenie do obrotu kompostów na bazie osadów ściekowych jest poprzedzone procedurą 

uzyskania w drodze decyzji pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o nawozach i nawożeniu [4]. Pozwolenie uzyskuje się na wniosek, który powinien zawierać 

m.in.: wyniki badań potwierdzających deklarowaną w szczegółowej dokumentacji zawartość 

składników pokarmowych, parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie 

minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości 

zanieczyszczeń; wyniki badań potwierdzających stan sanitarny oraz przydatność nawozu  

do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb [4]. Oprócz tego wniosek powinien zawierać 

opinie potwierdzające m.in., że nawóz/kompost jest przydatny do nawożenia roślin lub gleb,  

lub do rekultywacji gleb i spełnia minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach 

prawnych. Nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ich dopuszczalne wartości określone 

w przepisach, nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska po zastosowaniu zgodnie 

z instrukcją stosowania i przechowywania [4]. 

W gospodarce osadowej z uwagi na specyficzne właściwości osadów najczęściej wykorzystuje się 

następujące metody kompostowania [4]:  

 w postaci trójkątnej pryzmy przerzucanej, 

 w stosie statycznym bez napowietrzania lub z wymuszanym napowietrzaniem, 

 bębnowe, 

 kontenerowe. 

 

Na podstawie pracy [4] wybór systemu kompostowania osadów zależy od stopnia ich ustabilizowania 

i innych odpadów stosowanych w kompostowaniu. Osady nieustabilizowane (i odpady takie jak: 

owoce, warzywa itp.) wymagają w pierwszym stopniu systemu zamkniętego i dynamicznego,  

aby ograniczyć oddziaływanie odorowe, gdyż powietrze wylotowe musi być poddane dezodoryzacji, 

a systemy zamknięte są w tym najbardziej efektywne [4]. Inną opcją tego systemu może być statyczny 

stos z wymuszonym ssaniem, który również umożliwia kontrolowanie oczyszczanie 

zanieczyszczonego powierza. Alternatywnie można wykorzystać wymuszone napowietrzanie,  

które również przeciwdziała tworzeniu się odorowych stref beztlenowych i przyspiesza 

kompostowanie [4]. W przypadku osadów ustabilizowanych, zapewniających C/N ≈ 30  

i dobrą strukturę pryzmy rekomendowane są metody pryzmy przerzucanej, ograniczającej koszty 

procesu [4].  

Jak sugeruje praca [4] coraz częściej łączone są techniki pryzmy przerzucanej z wymuszonym 

napowietrzaniem lub ssaniem, pod pryzmami tworzy się system kolektorów powietrznych,  

które mogą pełnić funkcje napowietrzające lub odsysające.  

Metody dynamiczne reaktorowe stanowią pierwsza fazę procesu kompostowania osadów i odpadów 

nieustabilizowanych, skracają czas i likwidują problem odorowy w czasie fazy wstępnej 

i intensywnego rozkładu [4]. Jako druga faza musi być zastosowane kompostowanie wtórne 

w systemie statycznym lub quasi-dynamicznym, m.in., dlatego, że w wyniku sił tnących, 

powstających w trakcie przemieszczania się kompostowanego materiału, nie mogą wytworzyć się 

w nim grzybnie (aktywność grzybów jest niezbędna dla pełnego przebiegu procesu  

kompostowania) [4]. 
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Ze względu na warunki procesowe zaleca się, aby wybór technologii kompostowania uwzględniał 

morfologię odpadów [4]: 

 „w przypadku, gdy mało jest materiału strukturalnego, występuje niekorzystne położenie 

(sąsiedztwo zabudowy), dużo opadów, bardzo mokre odpady biologiczne lub nieustabilizowane 

osady – zaleca się prowadzenie wstępnej fazy (około 1-3 tygodni) w warunkach kontrolowanych 

(zamknięta hala, przykrycie pryzm specjalną włókniną, odsysanie powietrza spod pryzm itp.) 

z pełną dezodoryzacją, następnie kompostowanie właściwe w warunkach zadaszonych; 

 dla przypadku, gdzie dużo jest materiałów strukturalnych wysokoenergetycznych (np. gałęzie), 

osady są ustabilizowane i stanowią nie więcej ni ż 50% (masa mokra) mieszanki, kompostowanie 

można prowadzić w warunkach odkrytych; 

 w pozostałych przypadkach gorące fazy kompostowania powinny być prowadzone pod dachem, 

bez konieczności stosowania wstępnych reaktorów, szczególnie dla przypadku,  

gdzie podstawowym materiałem strukturalnym są gałęzie i słoma – opcja dezodoryzacji,  

jako wynik analizy lokalizacyjnej, uwarunkowań topograficznych, atmosferycznych 

i stosowanych materiałów.” 

 

Według [6] do obróbki osadów ściekowych najlepiej nadają się technologie kompostowania 

pryzmowego i tunelowego w przypadku, których eksploatacja i konserwacja są stosunkowo proste.  

Kompostowanie pryzmowe realizowane jest na otwartym powietrzu, na powierzchniach pokrytych 

odpowiednimi materiałami (np. asfaltem) w celu ochrony gleby. Mieszanie osadów z materiałem 

strukturalnym odbywa się zwykle przy użyciu ładowarek czołowych. Kompostowany materiał  

musi być napowietrzany, odbywa się to w wyniku przewracania pryzm przez 2-4 tygodni,  

należy zapewnić również odpowiednią wilgotność. Do przewracania pryzm wykorzystuje się 

ładowarki czołowe, bębny obrotowe, urządzenia do przesiewania materiału ściółkowego  

oraz przenośniki taśmowe i ślimakowe – w zależności od lokalnych uwarunkowań.  

Ten typ kompostowania stosowany jest małych i średnich zakładach, może być również wykorzystany 

w dużych oczyszczalniach ścieków po warunkiem dostępności dużej powierzchni do kompostowania 

(50-100 x 150-200m) [6]. W procesie tym nie zachodzi konieczność stosowania energii elektrycznej 

ani chemikaliów, ponieważ jest on obsługiwany przez mobliny sprzęt napędzany silnikami 

wysokoprężnymi na olej napędowy, nie ma konieczności dodatkowej ingerencji człowieka. 

Technologia ta stosowana jest w Polsce w miejscowościach Słupsk, Ełk, Swarzewo, Wardyń,  

Okocim [4]. 

Kompostowanie tunelowe [6] realizowane jest w szeregu tuneli (o wymiarach szer. 4-6 m,  

wys. 6 m dł.20-40 m) napełnianych przenośnikami automatycznymi bądź ładowarkami czołowymi. 

 Po etapie intensywnego kompostowania osady dojrzewają i stabilizują się w pryzmach wymagających 

przestrzeni 50-60 m na 80-100 m. Ten typ kompostowania jest technologią stosowaną od dawna 

i może być wdrażany w średnich i dużych biologicznych oczyszczalniach ścieków. Jednak w Polsce 

technologie te stosowane są bardzo rzadko [6]. 

Szerokie zastosowanie kompostowania osadów ściekowych może być ograniczane normami jakości 

jakie musza spełnić wyprodukowane komposty oraz znalezieniem odpowiedniego rynku zbytu. 
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4.3 Schematy technologiczne gospodarki osadami komunalnymi w oczyszczalniach 

ścieków  

 

Przeróbka osadów ściekowych jest realizowana w różnych układach technologicznych uzależnionych 

od uwarunkowań lokalnych, jakości dopływających ścieków, ilości powstających osadów 

i możliwości ich końcowego zagospodarowania. 

 

 
 

Rys. 4.4. Przeróbka osadów ściekowych zakończona termicznym przekształcaniem w monospalarniach lub 

współspalaniem w cementowniach 
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Rys. 4.5. Przeróbka osadów ściekowych zakończona wykorzystaniem osadów do produkcji kompostu 

 
 

Rys. 4.6. Przeróbka osadów ściekowych zakończona przyrodniczym wykorzystaniem osadów ściekowych 
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Rys. 4.7. Przeróbka osadów ściekowych zakończona przyrodniczym wykorzystaniem wysuszonych osadów  - zgodnie  

z ustawą o odpadach obowiązuje zakaz ponownego nawadniania wysuszonych osadów ściekowych 

 

 

 

 

 
 

 
Rys. 4.8. Przeróbka osadów ściekowych poddanych symultanicznej stabilizacji tlenowej zakończona kompostowaniem 
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Rys. 4.9. Przeróbka osadów ściekowych poddanych symultanicznej stabilizacji tlenowej zakończona  

wykorzystaniem przyrodniczym 

 

 

 

 
Rys. 4.10. Przeróbka osadów ściekowych poddanych ATSO zakończona przyrodniczym wykorzystaniem 
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5 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW 

ŚCIEKOWYCH W BIOGAZOWNIACH 

 

5.1 Możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe  wykorzystania osadów 

ściekowych w biogazowniach 

5.1.1 Uwarunkowania prawne wykorzystania osadów ściekowych w biogazowniach 

Rynek biogazowni to jeden z bardziej niedocenianych, a jednocześnie i perspektywicznych rynków 

rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).  Uwarunkowania polityczno- prawne dla rozwoju 

biogazowni i promowania energii odnawialnej w Polsce w dużej mierze wynikają z wymagań 

oczekiwanych do osiągnięcia przez kraje UE. Promowanie OZE przez Unię Europejską ma na celu 

osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie założeń zawartych w dyrektywie 2009/28/WE [1], 

w tym: 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej  

do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych,  

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu  

do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię,  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu  

do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r.  

w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów 

cieplarnianych. 

 

Rozwój odnawialnej energetyki w Polsce ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów 

polityki energetycznej naszego kraju, co podkreślone zostało w jednym z najważniejszych 

dokumentów strategicznych, a mianowicie „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” przyjętej 

w 2009 roku przez Radę Ministrów [2]. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

jest szczególnie ważny ze względu na możliwości zwiększenia stopnia uniezależnia się od dostaw 

energii z importu, dywersyfikacji źródeł dostaw, a także stwarzania warunków do rozwoju energetyki 

rozproszonej bazującej na lokalnie dostępnych surowcach energetycznych. Promowanie 

wykorzystania OZE otwiera szansę na rozwój technologii fermentacji i wykorzystania osadów  

do produkcji biogazu. Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii, do jakich należy zaliczyć 

biogaz charakteryzuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń do środowiska.  Niestety 

produkcja energii elektrycznej z biogazu w Polsce stanowi niewielki odsetek ogólnej produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

 

Do podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie wykorzystania osadów ściekowych 

w biogazowniach należą: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne [3].  

 Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach [4].  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku 

R10 [5].  

 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu [6].  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu [7].  

 Ustawa o OZE – rządowy projekt ustawy został skierowany do sejmu [8]. 
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Projekt ustawy o OZE w obecnej formie, która została skierowana do sejmu zakłada, że osady 

ściekowe nie będą mogły być wykorzystywane w biogazowniach rolniczych. Takie rozwiązanie 

legislacyjne ogranicza możliwość wykorzystania osadów ściekowych do produkcji biogazu w procesie 

kofermentacji z odpadami pochodzenia rolno-spożywczego.  Stymulacja ich rozwoju mogłaby 

przyczynić się do rozwiązania problemu zagospodarowania głównie osadów z małych i średnich 

oczyszczalni ścieków, w których stężenie zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, jest najczęściej 

poniżej dopuszczalnych norm.   

Dyrektywa 2003/30/WE definiuje biogaz, jako „paliwo gazowe produkowane z biomasy  

i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego 

gazu, do użycia, jako biopaliwo lub gaz drzewny”[9]. 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 października 2012 r. (Dz.U.2012 poz. 1229) 

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii [10] biogaz zdefiniowany jest, jako „gaz pozyskany z biomasy, 

w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków 

oraz składowisk odpadów.” W nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne podano definicję biogazu 

rolniczego brzmiącą „biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie 

fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych  

lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa 

produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego 

z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów” [11]. Definicje 

biogazu oraz biogazu rolniczego w projekcie ustawy  OZE są identyczne jak w ustawie  

Prawo energetyczne. W projekcie omawianej ustawy pojawia się dodatkowo definicja biomasy,   

do której zaliczono również osady ściekowe.  

Przedstawione powyżej definicje zawarte w cytowanych aktach prawnych determinują 

zaproponowany w opracowaniu podział biogazowni na: rolnicze (w których produkowany  

jest biogaz rolniczy) oraz komunalne, tj. biogazownie w oczyszczalniach ścieków  

(„gaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków’) oraz biogazownie  

na składowiskach odpadów („z surowców pochodzących ze składowisk odpadów”).  

Pojęcie biogazownie komunalne, pod którym rozumiemy instalacje zlokalizowane na terenie 

oczyszczalni ścieków służące do produkcji biogazu z osadów ściekowych jest powszechnie stosowane 

w opracowaniach naukowych oraz innych rodzajach publikacji, w tym ekspertyzach wykonanych  

na zlecenie Ministerstwa Środowiska. 

 

 

5.1.2. Aspekty ekonomiczne wykorzystania osadów ściekowych do produkcji biogazu 

 

W procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych uzyskujemy ustabilizowany odpad  

(osad przefermentowany) oraz biogaz, który jest cennym paliwem gazowym, a jednocześnie źródłem 

energii odnawialnej. W Polsce od wielu lat panuje przekonanie, że stabilizacja beztlenowa  

jest rekomendowana tylko dla dużych oczyszczalni, a dla mniejszych ekonomicznie uzasadnione  

jest stabilizowanie osadów warunkach tlenowych. Analizy opłacalności budowy instalacji  

do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych wskazują, że taka rekomendacja jest niewłaściwa. 

Wójtowicz i inni przeprowadzili analizę  kosztów/przychodów stabilizacji tlenowej i beztlenowej  

dla obiektów o wielkości od 10 tys. do 20 tys. RLM [23]. W analizie uwzględni takie elementy jak: 

wymiarowanie kubatur poszczególnych urządzeń, bilans masowy osadów, wymiarowanie części 

gazowej, koszty inwestycyjne związane z robotami budowlanymi i wyposażeniem mechanicznym, 

koszty eksploatacyjne oraz przychody i oszczędności. Autorzy wykazali, że z uwagi na zwiększony 

koszt rozbudowy reaktora biologicznego dla oczyszczali ze stabilizacja tlenową, różnice w kosztach 
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inwestycyjnych wyrównuję się przy oczyszczalniach nieco powyżej 20 tys. RLM. W cytowanym 

opracowaniu przedstawili również metodykę szacowania kosztów inwestycji związanej z budową 

biogazowni. Wg autorów całkowity koszt inwestycji dla oczyszczalni  20 tys. RLM wyniesie  

ok. 1,3 mln PLN. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała równie, że opłacalność budowy 

oczyszczalni z instalacją do produkcji biogazu zaczyna się już od wielkości ok. 17 tys. RLM. 

Oczywiście przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić podobna analizę  

z uwzględnieniem warunków lokalnych. 

Potencjał energetyczny frakcji organicznej zawartej w osadach ściekowych wynosi ok. 5-10 MJ/m
3
,  

co odpowiada 1,4 - 2,8 kWh/m
3 

[12]. Teoretycznie proces oczyszczania ścieków, w którym 

generowane są osady może być samowystarczalny energetycznie. Potencjał energetyczny obecnie 

produkowanych osadów w Polsce do wykorzystania tylko w kogeneracji jest szacowany na ok. 1500 

GWh/rok energii elektryczne, a po zakończeniu realizacji KPOŚK może wzrosną do poziomu powyżej 

3 000 GWh/rok. Podobnie przedstawia się możliwość produkcji energii cieplnej.  

Obecnie za najbardziej efektywne wykorzystanie energii z biogazu uważa się proces skojarzonej 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej w procesie kogeneracji.  

Za najważniejsze cele dla eksploatatora instalacji do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych 

należy uznać zwiększenie produkcji biogazu oraz stopnia przefermentowania osadów (obniżenie 

stężenia suchej masy organicznej). Takie działania należy uznać za priorytetowe zarówno  

w aspekcie środowiskowym jak i ekonomicznym. Zarówno na świecie jak i Polsce wdrażane są 

technologie intensyfikacji procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Zastosowanie 

zaawansowanych metod wspomagających stabilizację beztlenową (wstępna dezintegracja osadu) oraz 

kofermentacji z innymi wysokoenergetycznymi odpadami pozwala na uzyskanie trwałej nadwyżki 

energetycznej i wpływa na efekty ekonomiczne oczyszczalni ścieków. Jak pokazują wyniki finansowe 

oczyszczalni, które zastosowały tę technologię kofermentacja daje możliwości poprawy ekonomicznej 

modelu – przychody z tytułu zagospodarowania odpadów i wzrostu produkcji biogazu. Jednocześnie 

zastosowanie kogeneracji jest najbardziej opłacalnym sposobem zagospodarowania potencjału 

energetycznego osadów. Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne wykorzystania osadów ściekowych 

do produkcji biogazu poniżej przedstawiono przykładowy bilans energetyczny dla oczyszczalni 

ścieków (OŚ), w której wykorzystywany jest proces kofermentacji osadów ściekowych i odpadów 

tłuszczowych (Tabela 5.1). Zaprezentowanie danych w tabeli ma celu pokazanie jak modyfikacja 

technologii fermentacji metanowej wpływa ekonomikę procesu. 

 

Źródła finansowania inwestycji mających na celu wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji 

będą takie same jak opisane w rozdziale 10.2. niniejszego opracowania. Ponadto należy zauważyć w 

programie  POIiŚ 2014-2020 w obrębie osi priorytetowej I zaplanowano wsparcie wybranych 

priorytetów inwestycyjnych celu tematycznego  4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach, związanego z podniesieniem efektywności energetycznej oraz rozwojem 

odnawialnych źródeł energii, co daje szanse na dalszy  rozwój biogazowi w Polsce.  
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Tabela 5.1. Przykładowy bilans energetyczny dla OŚ ok. 220 000 RLM z kofermentacją substratem tłuszczowym 

w ilości 10% s.m. wejściowej [13] 

 
 

 

5.1.2 Uwarunkowania społeczne budowy instalacji do produkcji biogazu 

 

Projekt budowy biogazowni wzbudza zawsze duże emocje lokalnej społeczności. Najczęściej 

dochodzi do powstania dwóch frontów: zwolenników inwestycji tj. inwestorów oraz osób 

zainteresowanych ochroną środowiska i intensyfikacją wykorzystania OZE oraz przeciwników 

objawiających się pogorszenia jakości życia związanego z negatywnym oddziaływaniem biogazowni 

na środowisko. Protesty organizowane przez przeciwników budowy biogazowni potrafią przekształcać 

się w prawdziwe ‘wojny” niejednokrotnie kończące się rezygnacją inwestorów z budowy instalacji  

do produkcji biogazu. Autorzy tych protestów, jako argument przedstawiają niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia powietrza i uciążliwość odorową w związku z ryzykiem przedostania się biogazu  

do atmosfery. Protesty lokalnej społeczności wynikają przede wszystkim z niewystarczającej wiedzy 

na ten temat. Rozpoczynając realizację inwestycji nie wolno bagatelizować aspektu społecznego  

i od samego początku prowadzić akcję edukacyjną, która uświadomi lokalnej społeczności  

jej pozytywny wpływ na środowisko, korzyści finansowe, zwiększenie bezpieczeństwa energetyczne 

danego regionu i w konsekwencji całego kraju.   

 

 

5.1.3. Techniczne aspekty wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w biogazowniach  

 

Techniczne aspekty wykorzystania osadów ściekowych do produkcji biogazu w oczyszczalniach 

ścieków zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.2.3.  

W przypadku produkcji biogazu z innych odpadów niż komunalne osady ściekowe, instalacja  

do produkcji biogazu ma odmienną, indywidualną konstrukcję, dostosowaną do różnego składu 

materiału wsadowego. Wybór wyposażenia procesowo-technicznego dla danej instalacji  

w biogazowniach rolniczych zależy w pierwszej linii od dostępnych substratów. Ilość substratów 

określa rozmiar wszystkich agregatów i objętości zbiorników natomiast jakość substratów (zawartość 

Surowiec
MASA 

[tony]
% s.m. % s.m.o tony s.m. tony s.m.o.

osad wstępny zagęszczony 62 500 4,0% 78,0% 2 500,0 1 950,0

osad nadmierny zagęszczony 50 000 5,0% 78,0% 2 500,0 1 950,0

tłuszcze 5 550 10,0% 97,0% 555,0 538,4

Razem mieszanka 117 500 4,7% 78,6% 5 500,0 4 325,0 energia GJ energia %

wstępny po fermentacji 62 117 2,0% 55,0% 1 222,2 672,2 26 833 42,0%

nadmierny po fermentacji 49 721 3,2% 65,0% 1 571,4 1 021,4 18 200 28,5%

tłuszcze po fermentacji 5 024 0,6% 45,0% 150,0 67,5 12 250 19,2%

Osad przefermentowany 117 231 2,40% 60,5% 2 823,9 1701 63 964 100,00%

produkcja biogazu 65% CH4 23,4 MJ/m3
m3N/rok 2 733 504

m3N/d 7 489

energia elektryczna η=0,35
kW 710

MWh/rok 6 219

energia czynna 0,48zł/kWh

zł/rok

2 985 408

świadectwa pochodzenia 280 zł/MWh 1 741 242

RAZEM ZYSK 0,76 kWh 4 726 650

zysk z kofermentacji 19,20% 907 517
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suchej masy, struktura, pochodzenie, itd.) determinuje rozplanowanie techniki procesowej.  

Warianty stosowanych opcji technologicznych w biogazowniach rolniczych przedstawia Tabela 5.2. 

Wybór optymalnego rozwiązania technologicznego jest podstawowym zadaniem projektanta 

biogazowni .  

 

Tabela 5.2. Warianty stosowanych opcji technologicznych dla biogazowni rolniczych 

Kryterium Opcje technologiczne 

Liczba etapów procesu technologicznego 

(rozdzielenie faz fermentacji metanowej) 

 

Proces jednoetapowy 

Proces dwuetapowy 

Proces wieloetapowy 

Temperatura procesu Fermetacja psychrofilowa 

Fermentacja mezofilowa (najczęściej stosowana, 

85% instalacji) 

Fermentacja termofilowa 

Tryb napełniania bioreaktora Tryb nieciągły (okresowy) 

Tryb półciągły 

Tryb półciągły 

Zawartość suchej masy we wsadzie Fermentacja sucha (powyżej 12% suchej masy) 

Fermentacja mokra (do 12 % suchej masy, 

bardziej rozpowszechniona) 

 

W przypadku fermentacji metanowej odpadów komunalnych rodzaj zastosowanej technologii zależy 

od zastosowanego wsadu tj. czy mamy do czynienia z odpadami selektywnie zbieranymi  

czy też ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Technologie produkcji biogazu z odpadów 

komunalnych dzielimy: 

 w zależności od uwodnienia- proces mokry (s.m. <15%), suchy (s.m. 20-40%), półsuchy  

(s.m. około 20%); w ciągu ostatnich 5 lat ponad 70% nowo wybudowanych biogazowni 

komunalnych realizowanych jest w systemie suchym, 

 w zależności od temperatury procesu- psychrofilowy, mezofilowy oraz termofilowy;  

około 70% instalacji pracuje w warunkach mezofilowych, 

 w zależności od sposobu załadunku wsadu – w sposób ciągły lub wsadowy, 

 fermentacja jednostopniowa lub z rozdziałem faz, około 90% instalacji opartych  

jest na procesie jednostopniowym. 

 

Rozpatrując teoretycznie możliwość wykorzystania osadów ściekowych w Polsce w biogazowniach 

rolniczych i na składowiskach odpadów, z punktu widzenia technicznego, należy stwierdzić,  

że mogą one być stosowane w tego typu biogazowniach bez negatywnego wpływu na proces.  

Jednak ilość i jakość osadów dozowanych do bioreaktorów powinna być zoptymalizowana dla każdej 

konkretnej instalacji. Do bioreaktorów które fermentują odpady pochodzenia rolniczego dodatek 

osadów zwykle nie przekracza 20% i nie wpływa na właściwości reologiczne masy stabilizowanych 

odpadów (w Polsce brak jest takich rozwiązań). Poza aspektem technicznym (wilgotność osadów, 

sposób dozowania do reaktora) musi być przeprowadzona wnikliwa analiza właściwości fizyczno-

chemicznych tak aby ocenić optymalny skład fermentowanej  mieszaniny. Przede wszystkim należy 

wziąć pod uwagę zawartość metali ciężkich, organizmów chorobotwórczych, pierwiastków 

biogennych oraz ich biodostępność, iloraz C/N, itp.. 

Dodawanie do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji innego rodzaju wsadu do procesu 

fermentacji zasadniczo ma na celu zwiększenie uzysku biogazu, zapewnienie bardziej stabilnych 



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

74 
 

warunków przebiegu procesów biologiczno - chemicznych, a także łatwiejsze operowanie wsadem  

w instalacji (transport, załadunek, itp.). Z punktu widzenia efektywności procesu,  

kluczowe jest zapewnienie właściwego bilansu makro- i mikroelementów stanowiących pożywkę  

dla mikroorganizmów prowadzących proces fermentacji. Biodegradowalne odpady pochodzenia 

komunalnego teoretycznie mogą być poddane procesowi fermentacji razem z innymi substratami, 

takimi jak osad ściekowy, gnojowica zwierzęca, a także bioodpady podchodzenia przemysłowego.  

Osady ściekowe są szczególnie interesującym kosubstratem, gdyż dostępne są w dużych ilościach,  

a ich dodatek do odpadów komunalnych poprawia iloraz C:N oraz pozwala uzyskać pożądane 

uwodnienie wsadu do fermentacji. Przykładowo do fermentacji mokrej stosuje się domieszkę  

w proporcji 25:75 objętościowo lub 80:20 na podstawie zawartości suchej masy (s.m.) [24]. 

 

 

5.2 Charakterystyka problemów dotycząca zagospodarowania pozostałości  

po procesie fermentacji osadów ściekowych 

 

5.2.1 Substraty do produkcji biogazu 

 

Właściwości fizyczno-chemiczne odpadów powstałych w procesie fermentacji metanowej  

w dużym stopniu zależą od jakości substratu wprowadzonego do bioreaktora.  Praktycznie każda 

substancja organiczna, nie zawierająca inhibitorów, może być substratem wykorzystanym  

do produkcji biogazu [14] . W biogazowniach rolniczych wykorzystywane są przede wszystkim: 

odchody zwierzęce, rośliny energetyczne, pozostałości i produkty uboczne przetwórstwa rolno-

spożywczego i biomasy leśnej. Jako substrat w biogazowniach utylizacyjnych poza odpadami,  

które z uwagi na swój niebezpieczny charakter wymagają termicznej obróbki stosowane są,  

jako kosubstraty odpady wykorzystywane w biogazowniach rolniczych. W przypadku biogazowni 

komunalnych, tj. wydzielonych komór fermentacji osadów w oczyszczalniach ścieków oraz instalacji 

do ich beztlenowej stabilizacji oraz instalacji zlokalizowanych na składowiskach odpadów,  

jako substrat służą: komunalne osady ściekowe, selektywnie zbierane bioodpady, biofrakcja 

wysortowana ze zmieszanych odpadów komunalnych, inne odpady z przemysłu i handlu. 

Biorąc pod uwagę wielkość produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej korzystne jest 

wykorzystywanie jednocześnie kilku rodzajów odpadów w procesie kofermentacji. Wyniki badań 

wspólnej fermentacji osadów ściekowych z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji wykazują 

zwiększenie wydajności produkcji biogazu oraz wyższy udział procentowy metanu. W praktyce 

eksploatacyjnej najlepiej stosować odpady płynne/półpłynne z przemysłu rolno-spożywczego,  

które nie wymagają przygotowania przed wprowadzeniem do bioreaktora. Technologia kofermentacji 

osadów ściekowych w biogazowniach rolniczych jest stosowana np. w Dani (biogazownia w Thorso), 

gdzie udział osadów ściekowych w mieszaninie poddawanej fermentacji utrzymuje się na poziomie 

20%. Tego rodzaju rozwiązania nie są praktykowane w Polsce pomimo braku przeciwwskazań 

technologicznych. 

 

 

5.2.2 Rodzaje biogazowni 

 

Biogazownia to kompletna instalacja służąca do przetwarzania biomasy w biogaz. Głównymi 

składnikami biogazu są metan (ok. 40-70%) i dwutlenek węgla (30-60%). Ponadto w biogazie obecne 

są niewielkie ilości wodoru, tlenku węgla, azotu oraz siarkowodoru. Zawiera on również znaczne 

ilości pary wodnej. Generalnie każda biogazownia składa się z części podającej substrat, komory 
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fermentacyjnej, zbiornika magazynowego biogazu, zbiornika na przefermentowany substrat  

oraz urządzenia służącego do wykorzystania biogazu, np. agregatu kogeneracyjnego.  

Rozwiązania technologiczne stosowane w biogazowniach różnią się od siebie w zależności  

od stosowanych substratów. Biogaz może być wytwarzany z wielu rodzajów substratów.  

Istotą technologii jest wykorzystywanie nie tylko biomasy ze specjalnych upraw rolniczych,  

ale również odpadów organicznych.  

 

Substraty wykorzystywane do produkcji biogazu można podzielić w zależności od przyjętego 

kryterium podziału [14].  

z uwagi na cechy funkcyjne: 

 rozcieńczające, 

 zagęszczające, 

 zwiększające wydajność, 

 dodatki stabilizujące proces fermentacji. 

 

z uwagi na źródło pochodzenia: 

 upraw celowych, 

 z upraw energetycznych, 

 pozostałości (odpady) z produkcji rolnych, 

 odpady z przemysłu rolno-spożywczego, 

 odpady komunalne i inne odpady w tym osady ściekowe. 

 

Kolejnym kryterium używanym w klasyfikacji substratów do produkcji biogazu jest znaczenie 

procesowe, które pozwala podzielić je na: 

 - substraty strategiczne, 

 - kosubstraty, 

 - substraty utylizacyjne. 

 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę biogazowi rolniczych oraz komunalnych przyjmując 

jako kryterium podziału rodzaje substratów stosowanych w tych instalacjach i definicje biogazu 

opisane szczegółowo w pkt. 5.1.1. 

 

Biogazownie rolnicze 

 

W chwili obecnej (stan na 14.10.2014 r.) na terenie Polski funkcjonują 49 biogazownie kwalifikowane 

jako biogazownie rolnicze o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej ponad 67 MWt i elektrycznej ponad 

65 MWe  [15]. Są one zlokalizowane głównie na obszarze województw: wielkopolskiego, pomorskiego 

i zachodnio – pomorskiego. Sumaryczna roczna wydajność tych biogazowni wynosi  

ponad 252 mln m
3
/rok. Z dostępnych danych wynika, iż surowcami, które są w nich wykorzystywane 

są: kiszonki z kukurydzy oraz innych roślin, gnojowica, wywar gorzelniany /odpad z gorzelni, 

obornik, odpady owocowo – warzywne, serwatka, gliceryna, odpady poubojowe, odpady z rolnictwa 

oraz odpady inne. Schemat typowej biogazowni rolniczej przedstawiono poniżej. 
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Rys. 5.1. Schemat typowej biogazowni rolniczej [16] 

 

 

Biogazownie na składowiskach odpadów 

 

W Polsce funkcjonuje ok. 97 instalacji na biogaz składowiskowy o łącznej mocy  

ok. 60 MWel. Najwięcej w województwach mazowieckim i śląskim. Najmniej (tylko po jednej) 

znajduje się w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.  

W kraju czynnych jest 873 składowisk odpadów, na których nie pozyskuje się biogazu. Większa część 

z nich jest małej skali bez potencjału pozyskania biogazu w celach energetycznych. Analiza problemu 

wykazała możliwa jest adaptacja ok. 80 składowisk pod biogazownie pozyskując dodatkowo moc 

elektryczną zainstalowaną niewiele ponad 8 MWel. Ze składowiska o powierzchni około 15 ha  

można uzyskać 20 do 60 GWh energii elektrycznej w ciągu roku, jeżeli roczna masa składowanych 

odpadów to około 180 tys. Mg. 

Ponieważ odpady komunalne podlegają segregacji, a frakcja biodegradowalna odpadów nie będzie 

mogła być wkrótce kierowana na składowiska odpadów w skali jak to miało miejsce do tej pory,  

nie należy się spodziewać wzrostu produkcji biogazu składowiskowego [17]. Fakt ten będzie 

z pewnością impulsem do rozwoju biogazowni związanych z procesem fermentacji metanowej 

zachodzącym w budowanych w tym celu komorach fermentacyjnych. Nowoczesne zakłady 

zagospodarowania wykorzystują już bioreaktory, w których w kontrolowanych warunkach 

prowadzony jest proces beztlenowej stabilizacji odpadów komunalnych. 

 

Odpady komunalne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem morfologicznym, 

nieprzewidywalnością składu, różnicami sezonowymi i dlatego często w celu stabilizacji procesu 

fermentacji do bioreaktorów dodaje się inne substraty. Kofermentacja prowadzi do zwiększenia 

stopnia przefermentowania odpadów oraz wyższej wydajności produkcji biogazu. Możliwe jest 

również lepsze wykorzystanie pojemności zbiorników fermentacyjnych oraz użycie odpadów, które 

samodzielnie nie stanowią dobrego substratu do produkcji biogazu.  Przy doborze składników należy 

kierować się uzyskaniem optymalnego bilansu składników odżywczych oraz poziomem wilgotności 

wsadu (w zależności od tego, czy jest to fermentacja mokra, czy coraz bardziej popularna technologia 

fermentacji suchej). Kosubstratami do fermentacji odpadów komunalnych są przede wszystkim 

odpady z przemysłu rolno-spożywczego, gnojowica zwierzęca czy osady ściekowe. Cechą 
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charakterystyczną takich biogazowni jest rozbudowany system odbioru i wstępnego przygotowania 

substratów (rozdrabnianie, higienizacja, homogenizacja).  

 

 
Rys. 5.2. Produkcja biogazu na składowiskach odpadów [16] 

 

 

Biogazownie w oczyszczalniach ścieków 

  

Proces fermentacji metanowej w oczyszczalniach ścieków prowadzony jest w wydzielonych 

komorach fermentacyjnych, czyli w tzw. WKF. Są to zbiorniki o kształcie cylindrycznym  

lub zbliżonym do owalu, najczęściej konstrukcji żelbetowej. Proces prowadzony jest zazwyczaj 

w temperaturze 35 ÷ 38ºC (fermentacja mezofilowa). Produktami procesu fermentacji 

nieustabilizowanych osadów ściekowych jest osad przefermentowany oraz biogaz [19]. Techniczne 

możliwości wykorzystania energii zawartej w biogazie to:  

 produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinowych,  

 produkcja energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych,  

 produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych (kogeneracji),  

 wykorzystanie gazu, jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów,  

 wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu.  

 

Biogaz z fermentacji metanowej osadów ściekowych może być wykorzystany do wytwarzania energii 

wtedy, gdy biogazownia wyposażona jest w linię technologiczną umożliwiającą:  

 odbiór biogazu z komór fermentacyjnych,  

 oczyszczenie mechaniczne i odsiarczanie biogazu,  

 magazynowanie biogazu w zbiornikach stabilizujących ciśnienie,  

 osuszanie biogazu poprzez odwadnianie kondensatów pary wodnej,  

 osuszanie końcowe biogazu z zanieczyszczeń mechanicznych na wysoko sprawnych filtrach 

przepływowych,  

 robocze spalanie biogazu (silnik, piec),  

 awaryjne spalanie biogazu (pochodnia).  

 

Poniżej (rys. 5.3) przedstawiono schemat instalacji do produkcji biogazu z osadów ściekowych 

w  oczyszczalni ścieków w Tychach.  
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Rys. 5.3. Schemat instalacji biogazu w oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach [20] 

 

Bardzo często energia z biogazu wykorzystywana jest również na potrzeby własne oczyszczalni 

ścieków, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i ciepło. 

Wykorzystanie biogazu zmniejsza zużycie paliwa konwencjonalnego oraz emisję z ich spalania. 

  

 
Rys. 5.4. Możliwości wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków [21] 

 

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 126 oczyszczalni ścieków (na podstawie ankiet otrzymanych  

przez zleceniodawcę, 2013 rok), na których prowadzi się proces fermentacji metanowej  

w zamkniętych komorach fermentacyjnych. W 95 oczyszczalniach powstały w procesie biogaz 

wykorzystywany jest do celów energetycznych. Jak wykazała analiza rynku jeszcze, w co najmniej 

180 oczyszczalniach można zastosować tę technologię. 
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5.2.3 Zagospodarowanie produktów fermentacji 

 

Warunkiem uznania biogazowni przetwarzającej odpady pochodzenia komunalnego za instalację 

recyklingu organicznego jest uzyskanie produktu (przefermentowanej masy) o właściwościach 

umożliwiających jego dalsze wykorzystanie, np., jako nawozu lub środka wspomagającego uprawę 

roślin [14]. Wykorzystanie produktu fermentacji, jako nawozu lub środka wspomagającego wzrost 

roślin jest regulowane przez ustawę o nawozach i nawożeniu. Zastosowanie masy przefermentowanej 

z biogazowni jest w Polsce zagadnieniem nowym i odnosi się przede wszystkim do biogazowi 

rolniczych. Poferment z biogazowi rolniczych według obowiązującego prawa jest traktowany 

jednoznacznie jako odpad. Rozpatrując jego zagospodarowanie należy ustalić  

czy będzie on rozdzielony na frakcję stałą i ciekłą. Po dokonaniu tego podziału powstaną odpady 

o kodach odpowiednio 19 06 06 i 19 06 05. Przefermentowana masa z biogazowi rolniczych  

może być stosowana, jako nawóz organiczny lub środek poprawiający właściwości gleby 

 pod warunkiem spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 

i nawożeniu (Dz. U. 2008 nr 129, poz. 76). Pofermenty z biogazowi komunalnych (przetwarzające 

odpady komunalne, osady ściekowe) powinny być poddane przetworzeniu i dopiero wówczas należy 

występować o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, jako nawozów czy też środków 

wspomagających uprawę roślin.  

Produkt fermentacji odpadów komunalnych zaliczany jest do odpadów o kodzie 19 06 04,  

tj. przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych. Do tej pory fermentat 

mógł być podany odzyskowi metodami R10, R3 i R1. W przypadku zastosowania procesu odzysku 

R10, tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu 

środowiska,  musiały być spełnione wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 

2011 r. w sprawie odzysku R10 ( Dz. U. 2011 nr 86 poz. 476). Zgodnie z projektem rozporządzenia 

MŚ w sprawie odzysku R10 dla odpadów o kodzie 19 06 04 podobnie jak odpadów o kodzie 19 05 03 

nie będzie można już stosować tej metody odzysku. Wyklucza to stosowanie na powierzchni ziemi 

kompostów wytworzonych ze zmieszanych odpadów komunalnych lub komunalnych osadów 

ściekowych. 

Należy podkreślić, że poferment może zostać uznany za produkt wyłącznie w sytuacji gdy uzyska 

zezwolenie na wprowadzanie do obrotu wydawane przez MRiRW.  

W metodzie odzysku R1 produkt fermentacji może być wykorzystany, jako paliwo w procesie 

wytwarzania energii. Często fermentat jest suszony i peletowany w celu zyskania sypkiego materiału 

łatwego do transportowania i magazynowania. 

 

 

5.3 Analiza stosowanych technologii przeróbki komunalnych osadów ściekowych 

w oczyszczalni ścieków w aspekcie możliwości wykorzystania ich w biogazowniach 

 

 Komunalne osady ściekowe nie mogą być wykorzystywane we wszystkich rodzajach biogazowi 

aczkolwiek nie istnieją przeszkody techniczne dla takiego rozwiązania. W typowej biogazowi 

rolniczej, czyli takiej, w której wytwarzany jest biogaz rolniczy, doprowadzenie dodatkowego 

substratu, np. bioodpadów pochodzenia komunalnego i osadów ściekowych skutkuje dla tej instalacji 

utratą statusu instalacji wytwarzającej biogaz rolniczy. Instalacja taka jest automatycznie wykreślana 

z rejestru wytwórców biogazu rolniczego.  W takim przypadku operator instalacji byłby zmuszony 

starć się o uzyskanie koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej 

z biogazu. Wyszczególniony w ustawie Prawo energetyczne podział biogazu na biogaz pochodzący  
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ze składowisk odpadów komunalnych, biogaz powstały w procesach oczyszczania ścieków i biogaz 

rolniczy narzuca brak możliwości łączenia strumienia substratów pochodzenia rolniczego 

z bioodpadami pochodzenia komunalnego w jednej instalacji biogazowej.  

Ponieważ aktualne przepisy krajowe nie wspierają stosowania komunalnych osadów ściekowych 

do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych mogą być one przetwarzane  

w tym celu w biogazowniach komunalnych, tj. w wydzielonych komorach fermentacyjnych  

na terenie oczyszczalni ścieków lub w beztlenowych reaktorach na terenie zakładów 

zagospodarowania odpadów, np. RIPOK.  

Analiza danych z ankiet uzyskanych z MŚ wykazała, że technologia fermentacji metanowej  

jest stosowana do produkcji biogazu z osadów ściekowych w 95 oczyszczalniach ścieków. Przyjmuje 

się, że nie jest ekonomiczne uzasadnione wykorzystanie fermentacji metanowej do stabilizacji osadów 

ściekowych w oczyszczalniach o wydajności poniżej 20 000 RLM. Biorąc pod uwagę powyższe fakty 

stwierdzono, że produkcja biogazu z osadów mogłaby być prowadzona jeszcze  

w około 180 oczyszczalniach. Wiąże się to z koniecznością dokonania modernizacji ciągu 

technologicznego oczyszczalni, głównie rozbudowy węzła osadowego. W przypadku mniejszych 

oczyszczalni (ok. 20 tys. RLM) w celu poprawy opłacalności inwestycji należałoby zwiększyć masę 

odpadów kierowanych do komór fermentacyjnych. Ilość tę można zwiększyć np. szukając rozwiązania 

nie dla pojedynczego miasteczka, lecz dla grupy gmin czy nawet powiatu.  

Za bardzo racjonalny należy uznać model, w którym duże oczyszczalnie pełnią rolę obiektów 

regionalnych obsługujących mniejsze oczyszczalnie zlokalizowane w pobliżu. Nieustabilizowane 

osady z mniejszych oczyszczalni mogą zostać wykorzystane do produkcji biogazu wraz z osadami 

generowanymi w dużej oczyszczalni. Nowoczesna gospodarka osadami ściekowymi powinna 

zachęcać do tworzenia zakładów kojarzących potrzeby w większej skali. Nie jest uzasadnione 

wyposażanie wszystkich oczyszczalni w drogie instalacje, np. nie ma potrzeby odwadniać osadu  

w przypadku kiedy zostanie on poddany beztlenowej stabilizacji w innym zakładzie. Logistyka 

dużych obiektów znacznie efektywnie wykorzysta potencjał osadów ściekowych. 

Rozwiązaniem może być również wspólna fermentacja osadów ściekowych z innymi odpadami 

ulegającymi biodegradacji. Przy doborze kosubstratu należy wziąć pod uwagę jego właściwości 

fizyczno-chemiczne, ilość (zapewnienie ciągłości dostawy) oraz odległość źródła odpadów  

od oczyszczalni (zasada bliskości). Dodatkowe substraty mogą pochodzić np. z separatorów tłuszczu 

spożywczego lub gastronomi, z przemysłu przetwórczego, z zakładów zagospodarowania odpadów,  

tj. organiczna frakcja odpadów komunalnych itp. Należy zaznaczyć, że w każdym przypadku 

konieczne jest indywidualne podejście do problemu. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji 

inwestycji musi być poprzedzone badaniami laboratoryjnymi (dobór składu mieszaniny) oraz rzetelną 

analizą ekonomiczną. Jak pokazują wyniki finansowe oczyszczalni, które zastosowały tę technologię 

kofermentacja daje możliwości poprawy ekonomicznej modelu (przychody z tytułu zagospodarowania 

odpadów i wzrostu produkcji biogazu). Jednocześnie zastosowanie kogeneracji jest najbardziej 

opłacalnym sposobem zagospodarowania potencjału energetycznego osadów.  

Proces kofermentacji musi spełniać wymogi formalne i technologiczne. Przy doborze substratów 

należy uwzględnić wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego), które weszło w życie 4 marca 2011 r. (instalacja dla odpadów kategorii 3).  

Na przykład w przypadku kofermentacji osadów z odpadami tłuszczowymi, z punktu widzenia 

technologicznego ze względu na charakter tych odpadów należy możliwie jak najdokładniej 

monitorować proces, przyjmując odpowiednie limity dobowe i możliwie jak największa 

równomierność dozowania. Obciążenie komory nie powinno przekraczać 2 5 -3 kg s.m.org. /m
3
 x d, 
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przy zapewnionym hydraulicznym czasie retencji HRT = 15 – 25 dób. Dawki tłuszczu powinny być 

wprowadzane bardzo powoli do komory, zapewniając jak najlepsze wymieszanie.  

Zwiększenie produkcji biogazu poprzez zastosowanie kofermentacji lub/i wstępnej dezintegracji 

osadów pozwala na uzyskanie trwałej nadwyżki energetycznej.   

Problemem, przed którym staje każda oczyszczalnia ścieków, w której zastosowano proces 

beztlenowej stabilizacji osadów jest zagospodarowanie osadów przefermentowanych. Zaostrzenie 

wymagań umożliwiających rolnicze wykorzystanie tych osadów oraz zakaz ich składowania  

na składowiskach odpadów od 01.01.2016 r. spowoduje, że oczyszczalnie będą musiały rozwiązać  

ten problem na własnym terenie. W zależności od wielkości oczyszczalni można tworzyć ogólne 

rekomendacje do wykorzystania przefermentowanych osadów ściekowych. Dla dużych oczyszczalni 

preferowane są metody termiczne natomiast dla małych i średnich zasadne jest ich przyrodnicze 

wykorzystanie.   

Komunalne osady ściekowe mogą być również przetwarzane w biogazowniach funkcjonujących 

w ramach instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), ale jest to kojarzone przede 

wszystkim ze zmieszanymi odpadami komunalnymi [23]. Jest to jednak pojęcie znacznie szersze 

i dotyczy również innych grup odpadów. Procesy MBP mogą być prowadzone zarówno na terenie 

oczyszczalni jak i poza nią. Przetwarzanie osadów ściekowych w procesach MBP jest najczęściej 

realizowane wspólnie ze zmieszanymi lub segregowanymi odpadami komunalnymi. Wzrost ilości 

instalacji MBP na składowiskach odpadów oraz konieczność zagospodarowania dużej masy 

organicznej frakcji w tych odpadach stwarza realne możliwości dla wspólnej fermentacji osadów 

ściekowych i odpadów komunalnych. Na dzień dzisiejszy w Polsce funkcjonuje kilka takich instalacji 

(Puławy, Jędrzychowice). 

Procesy przetwarzania biologicznego musza spełniać wymogi formalne określone w rozporządzeniu 

MŚ w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

(Dz.U.2012 poz. 1052). Jak wspomniano wcześniej w warunkach beztlenowych stabilizację powadzi 

się w procesie dwustopniowym: 

 fermentacja mezofilowa, przez co najmniej 20 dni lub fermentacja termofitowa,  

przez co najmniej 12 dni; 

 stabilizacja tlenowa w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, 

z zabezpieczeniami gwarantującymi nieprzedostawanie się nieoczyszczonego powietrza 

procesowego do atmosfery, przez co najmniej 2 tygodnie. W drugim stopniu dopuszczalna  

jest stabilizacja w pryzmach na otwartym terenie napowietrzanych przez przerzucanie 

odpadów, co najmniej raz w tygodniu, przez okres, co najmniej 3 tygodni. 

 

Proces biologicznego przetwarzania odpadów powinien być prowadzony w taki sposób by uzyskany 

stabilizat spełniał następujące wymagania: 

 straty po prażeniu stabilizatu mniejsze niż 35% s.m. oraz zawartość węgla organicznego 

mniejsza niż 20% lub 

 ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do odpadów mierzony stratą prażenia  

lub zawartością węgla organicznego większą niż 40%  

 wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mgO2/g s.m. 

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia MŚ w sprawie odzysku metoda R10 przetworzony odpad 

w postaci stabilizatu o kodzie 19 05 03 nie będzie już mógł być poddawany tej metodzie odzysku.  

Jak pokazują doświadczenia innych krajów produkcja biogazu z odpadów może być bardzo opłacalna. 

W Szwecji działa wiele, biogazowni, które przerabiając odpady komunalne, przemysłowe i rolne 

dostarczają gaz do produkcji energii, a po jego uszlachetnieniu - paliwo do samochodów, autobusów 
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i pociągów. Przykładem zintegrowanej gospodarki może być miasto Linkoping, gdzie w pobliżu 

dawnego składowiska odpadów zbudowano oczyszczalnię ścieków, elektrociepłownię, spalarnię 

odpadów komunalnych i dużą biogazownia [25]. Do niej trafiają selektywnie zbierane w całej okolicy 

odpady organiczne, zarówno z gospodarstw domowych jak i od rolników z okolicznych gmin. 

Biogazownia oprócz gazu produkuje nawóz, który jest sprzedawany i trafia na pola uprawne.  

W projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów, które ma wejść w życie w 2015 ustawodawca dopuszcza możliwość przetwarzania frakcji 

podsitowej wydzielonej w procesie MBP z innymi rodzajami odpadów w procesie beztlenowym 

w celu poprawy efektywności prowadzenia procesów mineralizacji. Powstały stabilizat będzie mógł 

być wykorzystywany do rekultywacji składowisk odpadów. Wspólna fermentacja różnych odpadów 

z frakcją podsitową może stać się szansą na wykorzystanie synergii i potencjałów zakładów 

zagospodarowania odpadów i oczyszczalni ścieków. Przykładem takiego rozwiązania jest Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych i Stabilizacji Osadów Ściekowych w Zgorzelcu, w gdzie prowadzi 

się wspólną fermentację organicznej frakcji odpadów komunalnych i osadów ściekowych.  

W przypadku dużych oczyszczalni ścieków zasadne jest tworzenie na własnym terenie warunków  

do rozwoju MBP w celu uzyskania „czystych” strumieni odpadowych, np. produkcja 

wysokoenergetycznych płynnych odpadów biodegradowalnych do procesu kofermentacji. 

Zdaniem autorów opracowania, z przedstawionej w niniejszym rozdziale analizy możliwości 

wykorzystania komunalnych osadów ściekowych do produkcji biogazu jasno wynika,  

że nie jest uzasadniona rezygnacja z wykorzystania procesu fermentacji metanowej osadów 

ściekowych w oczyszczalniach ścieków. 
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6 PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH SUSZARNI I MONOSPALARNI 

KOMUNALNYCH   OSADÓW   ŚCIEKOWYCH 

 

 

6.1 Wprowadzenie – rozwój metod termicznych w Polsce 

 

Dokonany przez Polskę w ostatnich latach wybór, jako wiodącej metody zagospodarowania osadów 

ściekowych opartej na suszeniu i spalaniu czy współspalaniu osadów ściekowych nie był jedynie 

biernym odwzorowaniem obserwowanego trendu w tym zakresie w rozwiniętych krajach UE15,  

ale logicznym i uzasadnionym wskazaniem optymalnego w warunkach krajowych sposobu 

zrównoważonego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, który wobec 

przewidywanych prawnych ograniczeń w zakresie składowania oraz rolniczego i przyrodniczego  

ich wykorzystania właśnie tę metodę wskazywał.  

Zapotrzebowanie to w pełni odpowiadało już, wcześniej widocznej i utrwalonej w rozwiniętych 

krajach UE15 tendencji wzrostu udziału metod termicznych w zagospodarowaniu komunalnych 

osadów ściekowych [1]. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie udział spalania osadów ściekowych 

w ich zagospodarowaniu wynosił w 2001 r. 22,8%, a w roku 2012 już 55%, co obrazuje tabela 6.1 [2]. 

Podobne tendencje potwierdzają Holandia, Szwecja i inne kraje UE. Charakterystycznym  

w tym względzie przykładem jest Szwajcaria gdzie od październiku 2006 r. jedyną, prawnie 

dopuszczalną metodą zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jest wyłącznie  

ich termiczne przekształcanie. Istotne ograniczenia w rolniczym i przyrodniczym wykorzystaniu 

osadów ściekowych, z udziałem wynoszącym według danych za rok 2012 około 43%,  

planują na najbliższe lata Niemcy [2]. Rządowe plany landu Dolnej Saksonii (Koalitionsvertrag  

der neuen Bundesregierung vom 27.11.2013 S.120) przewidują stopniowe odejście od rolniczego 

i przyrodniczego wykorzystania osadów na rzecz dalszego rozwoju metod termicznych  

wraz z odzyskiem fosforu zawartego w odpadach procesowych. Zgodnie z tymi planami  

Dolna Saksonia zamierza w ciągu najbliższych 5 lat odejść od rolniczego i przyrodniczego 

wykorzystania około 147 tys. Mg s.m. osadów (dane za rok 2012), dotychczas w ten sposób 

zagospodarowywanych. Dodać jednocześnie trzeba, że w Niemczech składowanie osadów zostało 

zabronione z dniem 1 czerwca 2005 r. 

Na marginesie powyższych odniesień do Niemiec podkreślić należy, że Niemcy od lat są wiodącym 

w UE krajem w zakresie wdrażania nowoczesnych metod przeróbki osadów ściekowych,  

a cytowana powyżej analiza trendów w rozwoju gospodarki osadami ściekowymi w tym kraju  

nie jest bez znaczenia dla wskazania właściwych kierunków i tendencji w rozwoju krajowej strategii 

tego rodzaju gospodarki.  

 

Tabela 6.1. Rozwój i udział metod opartych na termicznym przekształcaniu komunalnych osadów ściekowych  

na przykładzie Niemiec [2] 

Rok 1991 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2012 

Masa wytworzonych 

osadów  

*tys. Mg s.m./rok 

brak 

danych 

brak 

danych 
2204,9 2195,2 2030,1 2055,9 1887,4 1848,4 

% udział metod 

termicznych ** 
9 9 16 22,8 31,5 49,4 53,2 55 
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Uwagi i komentarze do danych zawartych w tabeli 6.1: 

*– widoczny w poszczególnych latach w Niemczech systematyczny spadek strumienia s.m. osadów 

ściekowych jest wynikiem coraz szerszego stosowania fermentacji beztlenowej i dobudowy  

do istniejących oczyszczalni ścieków wydzielonych komór fermentacyjnych.  

Trend ten zaczyna również w Polsce być coraz częściej widoczny. Coraz więcej krajowych 

oczyszczalni ścieków, w których nie zastosowano dotąd stabilizacji osadów na drodze ich fermentacji 

zaczyna wdrażać tego rodzaju wstępną przeróbkę osadów. Przykładem mogą być oczyszczalnie 

ścieków w Radomiu czy w Zielonej Górze gdzie odzysk energii z biogazu uzyskanego w wyniku 

fermentacji osadów ma służyć nie tylko do produkcji zielonej energii elektrycznej, ale także zostać 

wkomponowany do procesu suszenia i spalania osadów podnosząc w ten sposób efektywność odzysku 

energii z osadów,  

**  – wzrost udziału metod termicznych jest w miarę systematyczny, jednak z tendencją wzrostową, 

o czym świadczą aktualne deklaracje władz nowych landów Niemiec o odstępowaniu w przeciągu 

najbliższych lat od metod zagospodarowania osadów ściekowych opartych na rolniczym 

i przyrodniczym wykorzystaniu na rzecz ich spalania i odzysku fosforu.  

 

Poniższą analizę istniejącego na koniec roku 2012 udziału potencjału metod termicznych 

w zagospodarowaniu krajowych komunalnych osadów ściekowych, opartego na dwóch zasadniczych 

metodach; to jest na suszeniu wraz ze współspalaniem w instalacjach przemysłowych oraz na spalaniu 

w specjalnie wybudowanych monospalarniach termicznie przekształcających wyłącznie osady 

ściekowe odniesiono celowo do danych GUS OŚ 2013, aby porównać je z odniesieniem do danych 

obrazujących strumień suchej masy osadów prognozowany na rok 2012 według AKPOŚK,  

co obrazuje tabela 6.2 [3].  

Tabela 6.3 przedstawia natomiast jak, biorąc za punkt wyjścia sumaryczną masę termicznie 

przetworzonych osadów ściekowych, wygląda procentowy podział na dwie podstawowe metody; 

suszenie całkowite wraz ze współspalaniem oraz na monospalanie, dokonując ponownie odniesienia 

do sytuacji w tym względzie w Niemczech [2], [3]. 

 

Tabela 6.2. Aktualny udział metod termicznych w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych według 

danych GUS OŚ 2013 w porównaniu z danym  według prognoz AKPOŚ 

Lp. Parametr Wartość 

1. Strumień s.m. osadów 533 300 Mg s.m./rok 

wg GUS OŚ 2013 

631 000 Mg s.m./rok 

wg prognoz AKPOŚ 2009 

2. Potencjał wydajności krajowych 

instalacji suszenia  
około 80 000 Mg s.m./rok 

dane aktualne na koniec 2012 r. 

3. Potencjalny udział suszenia 

i współspalania 

15% 

odniesiony do danych     

GUS OŚ 2013 

ok. 12,5% 

odniesiony do danych 

wg prognoz AKPOŚ 2009 

4. Potencjał wydajności krajowych 

monospalarni osadów 
około 160 000 Mg s.m./rok 

dane aktualne na koniec 2012 r.  

5. Potencjalny udział monospalania osadów 30% 

odniesiony do danych     

GUS OŚ 2013 

ok. 25% 

odniesiony do danych 

wg prognoz AKPOŚ 2009 

6. Sumaryczny potencjalny udział metod 

termicznych 

45% 

odniesiony do danych      

GUS OŚ 2013 

ok. 37,5% 

odniesiony do danych 

wg prognoz AKPOŚ 2009 

7. Szacowany realistyczny udział metod 

termicznych  

27% 

odniesiony do danych     

GUS OŚ 2013 

ok. 22,5% 

odniesiony do danych 

wg prognoz AKPOŚ 2009 

8. Sumaryczny udział metod 

termicznych wg danych GUS OŚ 2013 

 

11% 
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Zawarte w tabeli 6.2 dane można w aspekcie konstruowania założeń dla opracowania strategii rozwoju 

metod termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na lata 2014-2020 następująco 

skomentować: 

 

 

 w wierszu (1) podano dwa źródła definiujące wartość strumienia suchej masy komunalnych 

osadów ściekowych. Podstawowe źródło to dane GUS OŚ 2013 podające strumień suchej 

masy osadów wytworzonych w 2012 r. przez wszystkie krajowe oczyszczalnie ścieków. 

Dodatkowo i celowo przywołano ponadto dane według prognoz AKPOŚK 2009, gdyż wielu 

specjalistów z branży gospodarki osadami uważa je za poprawne dla roku 2012. Odniesienie 

poszczególnych udziałów danej metody termicznego przekształcania osadów,  

jak i ich sumarycznego udziału do danych według GUS OŚ 2013 oraz do danych według 

prognoz AKPOŚK 2009, potwierdza poprzez widoczną rozbieżność, jak ważna i celowa  

jest dla prawidłowości opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami 

ściekowymi na lata 2014-2020 właściwa i wiarygodna ocena strumienia s.m. komunalnych 

osadów ściekowych wytwarzanych w roku przyjętym, jako bazowy dla tej strategii. 

Dokonanie rzetelnej i wiarygodnej oceny strumienia s.m. osadów, przy przyjęciu 

jednolitych kryteriów wyznaczania tego strumienia dla wszystkich krajowych 

wytwórców komunalnych osadów ściekowych, powinno stanowić jeden z pierwszych 

rozdziałów opracowania dokumentu o nazwie strategia postępowania z komunalnymi 

osadami ściekowymi na lata 2014 – 2020,  

 podany w wierszu (2) potencjał wydajności instalacji suszenia osadów ściekowych 

uwidacznia potencjalnie, ale i praktycznie możliwą do osiągnięcia sumę suchej masy 

wysuszonych osadów wynikającą z niezawodnej eksploatacji zaprojektowanych 

i wybudowanych w latach 2006 - 2012 ponad 20 krajowych instalacji suszenia osadów.  

Ich bliższą charakterystykę, zawierającą także najnowsze instalacje (oddane do eksploatacji 

 do końca września 2014 r.), jak także suszarnie zaplanowane do oddania w roku 2015 

zaprezentowano w kolejnym podrozdziale niniejszej części Ekspertyzy. 

Rzeczywista jednak przepustowość wybudowanych przy wsparciu środków  

z UE instalacji suszenia jest znacznie mniejsza niż wynikająca z ich parametrów 

projektowych, co jest wynikiem szeregu przyczyn, a głównie; niskiej efektywności 

(dyspozycyjności) ich pracy wynikającej z wysokiej awaryjności uruchomionych 

suszarni, wysokich kosztów suszenia wobec ciągle niskich kosztów możliwego do wyboru 

innego sposobu zagospodarowania osadów i przez to zaniechania eksploatacji stojących 

do dyspozycji suszarni czy braku odbiorcy wysuszonych osadów w celu  

ich współspalania, co również powoduje brak zainteresowania eksploatacją suszarni. 

Zagadnienie to jest bardzo złożone i wymaga w aspekcie opracowania planowanej 

strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi dokonania wnikliwej analizy 

szeregu przyczyn, które wpływają na to zjawisko, 

 dane prezentowane w wierszu (3) przedstawiają potencjalnie możliwy udział suszenia 

i współspalania osadów, wyrażony dwoma liczbami. Udział wynoszący 15% wynika 

z odniesienia do strumienia s.m. osadów według danych GUS OŚ 2013,  

a 12,5% po odniesieniu do wartości tego strumienia prognozowanej przez AKPOŚK 2009, 

 wiersz (4), podobnie jak wiersz (2), obrazuje potencjał dalej szerzej omówionych krajowych 

monospalarni osadów, których jest w sumie 11, a ich szerszą prezentację zawierają  

także prace [1], [3] a także [4], [5] oraz [6]. Komentarz odnośnie ich dyspozycyjności, 
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niezawodności jest mocno zbieżny z podobnymi uwagami, jakie podano powyżej  

dla potencjału instalacji suszenia osadów, 

 dane prezentowane w wierszu (5) przedstawiają potencjalnie możliwy udział monospalania 

osadów, wyrażony dwoma liczbami. Udział wynoszący 30% wynika z odniesienia  

do strumienia s.m. osadów według danych GUS OŚ 2013, a 25% po odniesieniu do danych 

tego strumienia prognozowanych przez AKPOŚK 2009, 

 wiersz (6) prezentuje, odpowiednio do przyjętego sposobu odniesienia, potencjalny 

sumaryczny udział metod termicznych obejmujących łącznie suszenie i współspalanie  

oraz monospalanie osadów. Energetyczne wykorzystanie suszu osadów możliwe jest  

w procesie współspalania w piecach do wypalania klinkieru, których zdolność termicznego 

przekształcania suszu osadów na drodze współspalania wraz z innymi rodzajami paliw szacuje 

się na około 180 tys. Mg s.m./rok. Niewykluczone jest także współspalanie,  

również wyłącznie w przemyśle cementowym, wysuszonych osadów ściekowych 

wchodzących w skład paliw z odpadów,  

 wiersz (7) wyraża szacunkowy, realny udział sumy metod termicznych, wyznaczony  

przy założeniu około 60% wartości średniej dyspozycyjności wszystkich krajowych instalacji 

suszenia i monospalania, co wobec licznych badań i analiz autorów niniejszego opracowania 

uznać należy za wiarygodny wskaźnik [7]. Oznacza to, że znaczna część zbudowanych 

i uruchomionych instalacji suszenia osadów, albo nie osiąga swojej nominalnej (projektowej) 

wydajności, albo w ogóle nie podejmuje z różnych przyczyn eksploatacji. Stan ten należy  

jak najszybciej zmienić dążąc do zoptymalizowania pracy tych instalacji oraz wyeliminowania 

przyczyn ich zawodności, a także do wprowadzenia takich uwarunkowań ekonomicznych, 

które uzasadnią wysokie koszty operacyjne związane z eksploatacją tych instalacji.  

Jednym z takich warunków może być wyznaczony na dzień 01.01.2016 r. zakaz składowania 

osadów ściekowych [7],  

 wiersz (8) określa poziom sumy metod termicznych cytowany przez GUS OŚ 2013,  

gdzie podaje się (tabl. 62 (109), str. 208), że w roku 2012 podlegało suszeniu, współspalaniu 

i monospalaniu łącznie jedynie 56 600 Mg s.m. osadów. Jak widać tak podany udział metod 

termicznych (11%) jest bardzo daleki od rzeczywistości i obrazuje stan charakterystyczny 

raczej dla roku 2010, a nie 2012, w którym weszły do eksploatacji niemal wszystkie 

zaprojektowane w ramach POIiŚ 2007-2013 i innych wcześniejszych programów instalacje 

suszenia i monospalania osadów ściekowych. 

 

Tabela 6.3. Procentowy udział poszczególnych metod termicznego przekształcania osadów w Polsce z porównaniem 

do Niemiec, wg danych za rok 2012 [2,3] 

Strumień s.m. osadów 

zagospodarowanych 

metodami termicznymi 

% udziału danej metody termicznego przekształcania osadów 

suszenie i współspalanie * monospalanie 

POLSKA 

potencjalny; 

240 000 Mg s.m./rok 
33% 67% 

faktyczny: 

145 000 Mg s.m./rok 

33%  współspalanie wyłącznie 

w cementowniach 

 

67% 

NIEMCY 

potencjalny; 

1 500 000 Mg s.m./rok 
55% 45% 

faktyczny: 

1 003 749 Mg s.m./rok 

55%, z tego 45% w elektrowniach, 

10% w cementowniach 
45% w 27 monospalarniach osadów 
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Komentarz do danych zawartych w tabeli 6.3: 

 (*) suszenie i współspalanie – rozumiane, jako łączny proces suszenia a następnie 

współspalania wysuszonych osadów w przeznaczonych do tego celu współspalarniach, 

traktować należy, zgodnie z art. 3.1.31 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), jako proces termicznego przekształcania odpadów,  

 w warunkach krajowych wśród stosowanych metod termicznych dominujący udział  

ma monospalanie osadów (67%),  

 współspalanie osadów ściekowych w warunkach krajowych możliwe jest jak dotąd jedynie 

w cementowniach, w piecach do wypalania klinkieru. Zainteresowanie cementowni 

współspalaniem osadów wynika głównie z odpowiednich regulacji prawnych,  

które pozwalając traktować osady ściekowe, jako neutralne pod względem emisji CO2 źródło 

energii (osady ściekowe traktowane są, jako biomasa), dają możliwość unikania 

cementowniom dodatkowych kosztów z tytułu emisji CO2,
 

która jest dla cementowni 

limitowana. Bardzo niska w ostatnich miesiącach roku 2014 wartość giełdowa jednostki EUA 

(EUA`s – European Union Allowances) uprawniającej do emisji 1 tony emisji CO2, wahająca 

się w granicach 6€, nie sprzyja obserwowanemu wcześniej zainteresowaniu cementowni 

współspalaniem osadów, co jest wyraźnie widoczne i zarazem istotnie niepokojące.  

Jest to kolejny aspekt, kolejne założenie do rozważenia w ramach opracowania planowanej 

strategii postępowania z osadami, 

 w Niemczech, odwrotnie niż w Polsce, wśród termicznych metod przekształcania osadów 

ściekowych, dominuje współspalanie w instalacjach przemysłowych, przede wszystkim 

w elektrowniach czy elektrociepłowniach (45%) [1], [2]. Jednak tendencja ta ma trend 

wyraźnie słabnący. Mowa jest o elektrowniach opalanych paliwami węglowymi,  

które z uwagi na rosnący udział odnawialnych źródeł energii i ograniczanie emisji CO2  

będą systematycznie w Niemczech wyłączane. Niewielki dotąd udział cementowni 

w współspalaniu osadów w Niemczech (10%) ma natomiast wyraźną tendencję wzrostową 

[2]. Godne uwagi są niektóre cementownie pracujące w Niemczech, które obok zasadniczej 

funkcji spełniają także rolę regionalnych instalacji termicznego przekształcania osadów 

przyjmując na oddzielnej bramie mechanicznie odwodnione osady z okolicznych aglomeracji 

[1]. Zyski są potrójne: po pierwsze wynikają z opłaty na bramie za odbiór i unieszkodliwienie 

osadów (przy darmowym, odpadowym z procesu wypalania klinkieru cieple dla ich suszenia, 

które dominuje w kosztach operacyjnych suszenia osadów), następnie z oszczędności paliwa 

konwencjonalnego (1 tona wysuszonych osadów zastępuje przeciętnie około ½ tony paliwa 

węglowego używanego do wypalania klinkieru) oraz z zaoszczędzonej opłaty za emisję CO2 

(osady są również w Niemczech traktowane, jako CO2 neutralne, a zatem w przypadku 

energetycznego wykorzystania 1 tony wysuszonych osadów unikana jest emisja CO2 

równoważna w przybliżeniu emisji pochodzącej z ½ tony paliwa węglowego). Wymagania 

odnośnie właściwości osadów przyjmowanych do współspalania w cementowniach  

nie są w Niemczech wygórowane i podobne jak w krajowych cementowniach, 

 monospalanie osadów w Niemczech [2] odbywa się w 27 spalarniach, przede wszystkim 

w instalacjach fluidalnych, których udział, biorąc pod uwagę ich przepustowość,  

sięga około 80% (w Polsce jest podobny udział technologii fluidalnych). Największa z nich 

ma wydajność 95 000 Mg s.m./rok (Lünen), a najmniejsza 2450 Mg s.m./rok. 

 

W podsumowaniu powyższego wprowadzenia należy zauważyć, że obecna rzeczywistość prawna 

analizowana na poziomie prawa wspólnotowego i krajowego potwierdza, że podejmowane w Polsce 

z początkiem lat 2000 prognozy odnośnie metod zagospodarowania i wyboru technologii 
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zagospodarowania osadów ściekowych okazały się słuszne. Niezbędne jest jednak pilne 

uporządkowanie osiągniętego stanu, zinwentaryzowanie wdrożonych instalacji, potwierdzenie 

uzyskanych efektów, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych oraz nakreślenie na kolejne lata 

2014-2020 klarownej strategii dalszego rozwoju krajowej gospodarki komunalnymi osadami 

ściekowymi. Opracowanie materiału bazowego dla opracowania strategii w jednym z wybranych 

kierunków rozwoju gospodarki osadami ściekowymi, jakim jest obrany już w Polsce kierunek oparty 

na wdrożeniu termicznych metod przeróbki osadów z analizą dalszego jego rozwoju, jest zasadniczym 

celem niniejszych rozdziałów opracowania. 

 

 

6.2 Przegląd instalacji suszenia osadów ściekowych – kierunki dalszego rozwoju 

 

Suszarnie osadów ściekowych, podobnie jak instalacje do ich termicznego przekształcania,  

są w przodujących w tym zakresie krajach UE szczegółowo skatalogowane i opisane w specjalnych, 

oddzielnych dokumentach [9]. Przykładem mogą być kolejny raz Niemcy, których 113 suszarni 

osadów (stan 2013) jest ściśle skatalogowane wraz z szczegółowym opisem ich rodzaju,  

wydajności w odniesieniu do suchej masy jak i określonej także poprzez zdolność do odparowania 

określonego strumienia masy wody. Opis obejmuje także ocenę stopnia ich wykorzystania.  

Katalog taki wydany jest w Niemczech pod egidą Umweltbundesamt. Szczegółowy katalog 

istniejących w kraju ponad 30 suszarni komunalnych osadów ściekowych (stan 2013 plus nowe 

z 2014), stanowiący oddzielny dokument, powinien być punktem wyjścia dla analizy przetwarzania 

osadów ściekowych na drodze ich suszenia w planowanej strategii postępowania z osadami 

ściekowymi na lata 2014-2020, w jej części dotyczącej zastosowania metod termicznych.  

Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest działalność krajowego Stowarzyszenia 

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej (w skrócie SEOGWŚ, 

http://www.eksploatator.org/), które w ramach organizowanych Forum SEOGWŚ, kierowanych  

także do eksploatatorów suszarni i spalarni osadów, pozyskuje szereg cennych danych niezbędnych 

dla stworzenia takiego katalogu. Tego rodzaju katalog nie powinien pominąć również solarnych 

suszarni komunalnych osadów ściekowych, które w kraju pracują już w; Iławie, Kozienicach, 

Kłodzku, Krośnie, Lubawie, Myszkowie, Rzeszowie, Strzelinie, Wieruszowie, Skarżysku-Kamienna, 

Żaganiu oraz Żorach, i których ciągle przybywa. Stanowią one interesujący zbiór instalacji 

wspomagających konwencjonalne instalacje suszenia komunalnych osadów ściekowych,  

a bardziej szczegółowo zostały przedstawione w rozdziale 4.2, w którym opisano ich technologie  

oraz osiągane parametry pracy. Rozdział 4.2 zawiera ponadto opis technologii konwencjonalnych 

suszarni osadów. 
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.  

 
Rys. 6.1. Usytuowanie instalacji suszenia komunalnych osadów ściekowych na mapie Polski, według stanu na koniec 

2013 r. z uwzględnieniem planów na lata 2014-2015 [4] 

 

Usytuowanie na mapie Polski już istniejących suszarni osadów, według stanu na rok 2013 

z uwzględnieniem oddanych do eksploatacji suszarni do końca sierpnia 2014 r. przedstawia  

rysunek 6.1. Na rysunku 6.1 oznaczono także położenie około 20 suszarni wykorzystujących energię 

słoneczną.  

W tabeli 6.4 zestawiono natomiast najważniejsze parametry technologiczne istniejących  

w kraju konwencjonalnych, to jest termicznych suszarni komunalnych osadów ściekowych,  

według stanu na koniec 2013. Poniżej tej tabeli dołączono specjalistyczny komentarz.  

W kolejnej tabeli 6.5 prezentowane są suszarnie, których oddanie do użytku nastąpiło/nastąpi  

w roku 2014 oraz 2015. 

 

Tabela 6.4. Ogólna charakterystyka konwencjonalnych instalacji suszenia osadów ściekowych eksploatowanych 

w Polsce. Dane zebrane według badań własnych i stanu na koniec roku 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ogólna 

liczba 

suszarni 

Sumaryczna 

wydajność 

[ Mg s.m./rok ] 

Zakres wydajności 

odparowania wody 

[ Mg H2O/h ] 

Zakres procesu 

suszenia 

[ % s.m. ] 

Zakres temperatur 

procesu suszenia 

[ o C ] 

ok. 30 ok. 100 000 1 ÷  9,15 od 18 do 95 90 ÷ 180 

(6) (7) (8) (9) (10) 

Nośnik 

energii 

[ - ] 

Zakres wskaźnika 

zużycia ciepła 

[ kWhth/kgH2O ] 

Zakres wskaźnika 

zużycia en. elektr. 

[ kWhel/kgH2O ]  

Zakres uzyskiwanej 

dyspozycyjności  

[ % ] 

Zakres kosztu 

nośnika energii 

[ PLN/Mg s.m. ] 

gaz ziemny 

biogaz 

olej opałowy 

 

0,75 ÷ 1,3 

 

0,06 ÷ 0,085  

 

30 ÷ 90 

 

550 ÷ 1100 

 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w tabeli 6.4. Komentarz ten i wynikające stąd 

spostrzeżenia czy wnioski to wprost założenia dla szerszego rozwinięcia w ramach opracowania 

planowanej strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014 – 2020, 
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szczególnie dla jej części obejmującej stan aktualny i prognozy rozwoju zastosowania metod 

termicznych, jako technologii końcowej przeróbki osadów: 

 kolumna (1) – liczba krajowych suszarni osadów wzrasta. Na koniec roku 2012 notowanych 

było 19 suszarni. Przybywają kolejne. Ich liczbę według stanu na połowę roku 2014 szacuje 

się na około 30,  

 kolumna (2) – sumaryczny potencjał krajowych suszarni, równy na koniec roku 2012  

ok. 80 tys. Mg s.m./rok (tab. 6.2.), systematycznie wzrasta. Można przyjąć, że do końca roku 

2015 osiągnie on już ok. 100 000 Mg s.m./rok. Powyżej roku 2015 wzrośnie ponownie,  

gdyż planowane i daleko zaawansowane w budowie są kolejne suszarnie (tabela 6.5.), 

 kolumna (3) – podany zakres wydajności danej suszarni uwzględnia nominalną ilość 

odparowanej wody w ciągu 1 godziny pracy suszarni dla jej wszystkich linii,  

zwykle 2 lub 3 linii. W przypadku instalacji 1–liniowej zakres tej wydajności wynosi  

0,5 ÷ 3,15 [Mg H2O/h], 

 kolumna (4) – zakres suszenia rozpoczyna się w niektórych przypadkach od 18% zawartości 

s.m. osiąganej w procesie mechanicznego odwadniania osadów (średnio od ok. 20%) i kończy 

zazwyczaj powyżej 90% s.m., 

 kolumna (6) – podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla procesu suszenia pozostaje 

w większości suszarni osadów gaz ziemny. Zużycie biogazu wytwarzanego na terenie 

oczyszczalnie dla potrzeb suszenia osadów ma nadal niewielki udział. Bardzo rzadko 

wykorzystuje się ciepło odpadowe z procesu suszenia czy z procesu kogeneracji opartego  

na energetycznym odzysku biogazu, jeśli taki ma miejsce w danej oczyszczalni, w której 

pracuje także suszarnia. Wskazane są działania zmierzające poprzez optymalizację procesu 

suszenia do wzrostu efektywności energetycznej tego procesu, 

 kolumna (7) – cytowany zakres jednostkowego wskaźnika zużycia ciepła dla potrzeb 

odparowania wody wykazuje dużą rozpiętość. Tylko nieliczne suszarnie pracują  

ze wskaźnikiem z dolnego przedziału tego zakresu. Wartość średnia bliższa jest górnej 

granicy tego wskaźnika, zawiera się w granicach 0,9 ÷ 1,0 kWhth/kgH2O. Również  

i to spostrzeżenie wskazuje na konieczność szerszej analizy w aspekcie optymalizacji ciągów 

technologicznych instalacji suszenia osadów celem podniesienia efektywności tego procesu, 

 kolumna (8) – wskaźnik jednostkowego zużycia energii elektrycznej mieści się w typowym 

zakresie, 

 kolumna (9) – uzyskiwana dyspozycyjność pracy suszarni, zdefiniowana stosunkiem sumy 

ilości godzin pracy, w których dana suszarnia osiąga nominalną (projektową) wydajność 

odparowania wody do planowej ilości godzin eksploatacji tej suszarni w ciągu roku wskazuje, 

że w tym zakresie istnieją najistotniejsze problemy, a zarazem rezerwy dla optymalnego 

wykorzystania potencjału krajowych suszarni osadów. Uzyskanie zakładanej projektowo 

dyspozycyjności na poziomie 90% jest ciągle rzadkim przypadkiem. Faktycznie uzyskiwany 

poziom dyspozycyjności jest zdecydowanie niższy, można przyjąć, że średnio dla wszystkich 

suszarni sięga 60% (tab. 6.2.). Badania własne autorów niniejszej części opracowania 

wskazują, że najczęstszymi przyczynami niskiej dyspozycyjności pracy krajowych suszarni 

są: 

 błędy na etapie projektowania i wykonawstwa, co skutkowało tym, że okres rozruchu 

i dochodzenia do osiągnięcia projektowych parametrów pracy suszarni trwał bardzo 

długo, w niektórych przypadkach ponad dwa lata, a w niektórych nadal nie jest 

osiągnięty, 

 najczęściej ulegające awariom zespoły oraz elementy konstrukcyjne suszarek to: 

system magazynowania i transportu mechanicznie odwodnionych osadów, 
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blokowanie się osadów pomiędzy elementami transportującymi, awarie wałów 

napędowych – zarówno systemów transportowych jak i suszarek, erozyjne 

uszkodzenia elementów kontaktujących się z osadami, awarie systemów dystrybucji 

osadów do suszarni, problemy z systemami skraplania i odbioru wody czy awarie 

systemów transportu, odpylania i magazynowania granulatu wysuszonych osadów, 

 przyczynami niskiej dyspozycyjności są także względy ekonomiczne,  

w tym konkurencyjne ceny innych, ciągle prawnie dopuszczalnych, środowisko 

jednak nieprzyjaznych metod postępowania z osadami ściekowymi,  

 kolumna (10) – wyliczenia obrazują zakres kosztów zużycia gazu ziemnego, jako bardzo 

często stosowanego nośnika energii dla procesu suszenia osadów. Obliczenia oparto  

na danych na koniec roku 2013. Koszty te stanowią około 75% sumy kosztów 

eksploatacyjnych instalacji suszenia osadów, 

 tabela 4 nie zawiera wyszczególnienia rodzaju konstrukcji danej suszarni. Dominują, szerzej 

opisane od strony konstrukcyjnej w rozdziale 4.2.1., suszarnie taśmowe, jednak obok nich 

pracują także dyskowe, bębnowe czy fluidalne, o suszeniu pośrednim lub bezpośrednim, 

w procesie nisko bądź wysokotemperaturowym. Według wstępnych badań autorów 

niniejszego opracowania najbardziej niezawodnymi, efektywnymi energetycznie 

i reprezentującymi wysoki poziom dyspozycyjności okazują się w eksploatacji suszarki 

taśmowe. Kwestie dotyczące rodzaju oraz charakteru pracy suszarni powinny stanowić 

nieodłączny element sugerowanej wyżej inwentaryzacji i skatalogowania krajowych suszarni 

osadów, jako wstępu do planowanej strategii postępowania z osadami ściekowymi w części 

analizy metod termicznych.  

 

 

6.2.1 Suszarnie planowane w latach 2014 – 2015 

 

Trend budowy kolejnych suszarni komunalnych osadów ściekowych nie jest już obecnie tak mocno 

zaznaczony jak na przestrzeni ostatnich 12 lat, jednak widoczny. Szereg krajowych oczyszczalni 

ścieków, opierając się na już dostępnych doświadczeniach z etapu przetargu, projektowania i budowy 

poprzednich tego rodzaju instalacji realizuje budowę kolejnych. Obrazuje je zestawienie 

przedstawione w tabeli 6.5. 

 

 

Tabela 6.5. Ogólna charakterystyka konwencjonalnych instalacji suszenia osadów ściekowych znajdujących się 

w różnych etapach budowy, planowanych do oddania do eksploatacji w latach 2014 – 2015 

 

Lp. 

 

 

Miasto 

 

Generalny 

wykonawca, 

dostawca technologii 

 

Zawartość s.m.  

na wejściu 

[% s.m.] 

 

Wydajność 

[Mg. s.m./rok] 

Zakres 

wydajności 

odparowania 

wody 

[ kg H2O/h ] 

1. 
Suwałki 

(2014) 

Ekolobud, 

technologia: Andritz 
20 – 21 % ok. 2700 1404 

2. 

Tomaszów 

Mazowiecki 

(2015) 

Cadagua/Budimex, 

technologia: Haarslev 
21 % (15 – 45 %) * ok. 4300 2000 

3. 
Żyrardów 

(2015) 

Krevox/Fambud/Eko

Wodrol, technologia: 

Andritz 

18 – 25 % ok. 1500 742 

4. 
Legnica 

(2015) 

AWBUD, 

technologia: Veolia 
17 – 25 % ok. 2300 1040 
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5. 
Ciechanów 

(2014) 

IDS – BUD, 

technologia: EasyDry 
25 % ok. 3500 1300 

6. 
Puławy 

(2015) 

Inżynieria Rzeszów, 

technologia: EasyDry 
30% (17 – 40%) * ok. 3000 1000 

7. 
Kraśnik 

(2015) 

Instal Kraków, 

technologia: EasyDry 
20 % ok. 1600 780 

Sumaryczny przyrost wydajności w stosunku do 2012 r. 18 900 Mg s.m./rok 

 

Objaśnienia: * –  oznaczono planowane, wyraźnie postulowane we wcześniejszych rozdziałach 

niniejszego opracowania, zastosowanie wysoko efektywnych technologii mechanicznego odwadniania 

osadów. 

 

 

6.2.2 Obecny sposób zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych – rozwój współspalania 

komunalnych osadów ściekowych  

 

Na wstępie syntetycznej analizy zawartej w niniejszym podrozdziale zaznaczyć należy, że wszelkie 

przytoczone tutaj uwagi i spostrzeżenia na temat obecnych realiów współspalania osadów i rozwoju 

tego rodzaju metody ich termicznego przekształcania stanowią jedynie dyskusję szeregu założeń  

czy wytycznych, jako materiału bazowego do szerszego potraktowania w planowanej strategii 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014 – 2020. 

Podstawowy aktualnie kierunek wykorzystania granulatu wysuszonych osadów to ich współspalanie 

w cementowniach, w piecach do wypalania klinkieru. Obecny potencjał cementowni w tym zakresie 

to ok. 180 000 Mg s.m./rok, konieczne jest jednak spełnienie określonych wymagań odnośnie jakości 

granulatu, np. min. zawartość s.m. na poziomie 90%, oraz gwarantowana wartość opałowa równą 

11÷12 MJ/kg s.m. Jak już wcześniej wspomniano (komentarz do tab. 6.3.) współspalanie  

w cementowniach trudno uznać za stabilną opcję rozwoju tego rodzaju metod termicznych.  

Osady ściekowe nie są dla cementowni wysokokalorycznym paliwem. Ich podstawowa zaletą  

jest zerowa emisja CO2, co szerzej poniżej rozwinięto. Dopóki jednak ceny giełdowe jednostki emisji 

CO2 będą niskie to również niskie będzie zainteresowanie pozyskaniem przez cementownie 

wysuszonych osadów celem ich energetycznego wykorzystania. 

Inna opcja wykorzystania granulatu kwalifikowanego, jako odpad palny (19 02 10), to domieszka  

do paliwa alternatywnego (19 12 10). Należy zauważyć, biorąc pod uwagę przedstawione poniżej  

tło rozwoju współspalania granulatu wysuszonych osadów, że od 2016 r. możliwe powinno być 

również ich współspalanie w energetyce zawodowej lub regionalnych spalarniach odpadów. 

 

 

6.2.3 Osady ściekowe, jako biomasa 

 

Przyjęcie, że zgodnie z obowiązującą w prawie wspólnotowym i krajowym definicją biomasy osady 

ściekowe stanowią biomasę (rozdz. 3.1) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju metod termicznych 

opartych na monospalaniu a głównie współspalaniu osadów. Wykazują to poniższe fakty. 

Do grupy najważniejszych aktów prawa wspólnotowego i krajowego na podstawie, których można 

mówić o osadach ściekowych, jako biomasie, odnawialnym oraz zerowym pod względem emisji CO2 

źródle energii należą: 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059,  

z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942,  

poz. 1101), 
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 cytowana już w rozdziale 3.1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu 

monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu 

uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142). W załączniku 1 w części F, podpunkt 2) 

tego rozporządzenia wymieniono materiały uznawane za biomasę neutralną pod względem 

emisji CO2. Jak tam podano należą do nich także osady ściekowe, 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2012 poz. 1229), 

 

Ujęte w powyższych aktach prawnych uwarunkowania związane z traktowaniem osadów ściekowych, 

jako biomasy oraz odnawialnego i zerowego pod względem emisji CO2 źródła energii  

można następująco skomentować: 

 z treści dyrektywy 2009/28/WE, a wcześniej z dyrektywy 2001/77/WE i zawartej tam definicji 

biomasy jasno i zobowiązująco dla prawa krajowego wynika, że komunalne osady ściekowe 

stanowią określony rodzaj biomasy. Można dodać, że z racji swojego składu, w przybliżeniu 

w 100% swojej masy opartego na składnikach ulegających biodegradacji, stanowią biomasę. 

Oznacza to jednocześnie, że skoro osady ściekowe można traktować, jako biomasę,  

to jednocześnie można je traktować, jako odnawialne oraz neutralne pod względem emisji 

CO2 źródło energii. Przyjęcie, że w powyższym aspekcie komunalne osady ściekowe stanowią 

określony rodzaj biomasy nie upoważnia jednak, aby tak samo traktować je w aspekcie 

poddawania ich procesom termicznego przekształcania. W tym przypadku pozostają one 

odpadem a proces ich termicznego przekształcania, prowadzony zarówno na drodze 

współspalania jaki monospalania wymaga zachowania wszystkich przepisów  

jak dla odpadów,  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu 

monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu 

uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) daje wykładnię prawną do tego,  

aby w procesach współspalania można było osady ściekowe traktować, jako zerowe źródło 

emisji CO2. Jak na razie z przywileju tego korzysta krajowy przemysł cementowy,  

bowiem jako jedyny, w odróżnieniu np. od krajowej energetyki, jest w stanie współspalając 

granulat wysuszonych osadów spełnić wymagane prawem ostre normy emisyjne i procesowe, 

jakie obejmują współspalanie odpadów wszelkich grup, w tym komunalnych osadów 

ściekowych. Osady ściekowe należą bez wątpienia, bowiem do grupy odpadów, co zgodnie 

z treścią cytowanej wyżej dyrektywy nie przeszkadza, aby stanowiły biomasę. Wymagań 

emisyjno-procesowych dla procesu współspalania osadów nie może niestety, jak dotąd spełnić 

krajowa energetyka. Stan techniczny posiadanych instalacji oczyszczania spalin staje tutaj 

przede wszystkim na przeszkodzie. Energetyka traci w ten sposób nie tylko przywilej 

pozyskiwania energii z neutralnego źródła emisji CO2, ale także jeszcze jeden. Mianowicie  

nie jest również w stanie skorzystać z faktu, że osady ściekowe są jednocześnie odnawialnym 

źródłem energii, a zatem współspalając je w danym bloku energetycznym  

można by powiększyć potencjał wytwarzania w nim „zielonej” energii elektrycznej.  

Podstawę do takiego ujęcia daje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach  
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(Dz. U. 2013 poz. 21), a szczególnie jej art. 159 stanowiący delegację dla opracowania 

nowego w swoim kształcie i zasięgu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania różnych grup odpadów. Koncepcja projektu tego rozporządzenie jest aktualnie 

(listopad 2014) na etapie opracowania i konsultacji, 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia……….. (Dz. U. 2012 poz. 1229) daje wystarczającą wykładnię prawną,  

aby zakwalifikować i rozliczać odzyskaną energię w procesie współspalania w energetyce 

osadów ściekowych, jako energię ze źródła odnawialnego. Jak dotąd żaden jednak 

przedstawiciel krajowej energetyki nie skorzystał z tej możliwości. Aby z niej skorzystać 

trzeba jednak najpierw wykazać, że można zgodnie z wymaganiami emisyjnymi i procesowi 

współspalać te osady. Jak wyżej podano na razie się to krajowej energetyce nie udało.  

Nowe prawo emisyjne wynikające z wdrożenia do prawa polskiego treści dyrektywy 

2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych zmusi już niebawem (z dniem 01.01.2016) 

energetykę do zaostrzenia standardów emisyjnych. Będzie to sprzyjać spełnieniu ostrych 

wymagań emisyjnych, jakie będą wymagane w procesie współspalania osadów  

wraz z węglem w blokach energetycznych. Wdrożenie do prawa krajowego znacznie 

ostrzejszych standardów emisyjnych dla bloków energetycznych o określonej mocy w paliwie 

kierowanym do tych bloków może znacznie przybliżyć możliwość współspalania osadów  

w energetyce. Nie należy się spodziewać, że nastąpi to już w roku 2016. Wymagać to będzie 

pokonania wielu innych barier, a przede wszystkim jednego, konkretnego wdrożenia,  

które pokaże jak w warunkach krajowych jest tp technicznie i emisyjnie realne,  

a także ekonomicznie uzasadnione,  

 w zakresie powyższej analizy można przytoczyć jeszcze rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania 

części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych  

(Dz. U. Nr 117, poz.788), które jak sama jego nazwa wskazuje dotyczy wyłącznie odpadów 

komunalnych i wyłącznie procesu ich termicznego przekształcania realizowanego 

w spalarniach, co wynika z treści delegacji dla tego rozporządzenia, jaka zawarta była 

w poprzedniej, nieobowiązującej już ustawie o odpadach. Zapytać, zatem można, dlaczego 

rozporządzenie to nie dotyczy osadów ściekowych? Czy osady ściekowe spalane w spalarni 

osadów ściekowych, z na tyle istotnym odzyskiem energii, że możliwe jest wyprodukowanie 

energii elektrycznej, nie zasługują na to miano? Czy takie źródła zielonej energii elektrycznej 

nie powinny wpisywać się w istniejący w kraju, ciągle niewystarczający potencjał produkcji 

energii odnawialnej?? Niewątpliwie tak. Wspomniany już art. 159 obecnie obowiązującej 

ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) pozytywnie odpowiada na tę kwestię. Konieczne 

jest jednak konkretne, nowe rozporządzenie, wynikające z delegacji zawartej w tym artykule. 

Jak wyżej wspomniano jego koncepcja jest aktualnie w opracowaniu. 
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6.2.4 Aktualny potencjał wysuszonego granulatu osadów ściekowych  

 

Stojący aktualnie do dyspozycji krajowego rynku potencjał w postaci wysuszonego granulatu osadów, 

stanowiącego w ten sposób uprzywilejowane w sensie jak wyżej podano paliwo,  

wytwarzane jest w tego typu instalacjach przetwarzania osadów, w których osady poddawane zostają 

procesowi suszenia.  

Oszacowany w rozdziale 6.2. na poziomie około 100 tys. Mg s.m./rok aktualny (wg danych na koniec 

2013 r.) strumień masy granulatu wysuszonych osadów, jako potencjalnego paliwa dla przemysłu 

cementowego lub dla uzupełnienia składu paliw alternatywnych powinien w najbliższych latach 

zostać istotnie poszerzony, gdy powstaną nadal niezbędne instalacje przeróbki osadów 

z wykorzystaniem metod termicznych. Mowa jest tutaj głównie o inwestycjach: 

 niezbędnych w całym regionie aglomeracji górnośląskiej, od Gliwic po Dąbrowę Górniczą, 

który w zakresie zagospodarowania osadów jest nadal białą plamą na osadowej mapie Polski, 

 koniecznych w aglomeracjach o RLM mieszczącej się w przedziale 15 000 do 100 000  

oraz mniejszych od 15 000 RLM, w tym mniejszych od 10 000, na terenie których jak szacuje 

zaktualizowany KPOŚK będzie wytwarzanych w 2022 r. w sumie 46% masy wszystkich 

powstających w kraju osadów ściekowych. 

 

 

6.2.5 Niezbędne kolejne inwestycje w zakresie suszenia osadów ściekowych 

 

Inwestycje, które niezbędne są nie tylko dla przykładowo wskazanego powyżej regionu aglomeracji 

górnośląskiej czy mniejszych aglomeracji w ujęciu RLM, ale dla dalszego rozwoju krajowej 

gospodarki osadami, w której od 01.01.2016 r. definitywnie odpadnie składowanie osadów, powinny 

być, biorąc pod uwagę metody termiczne, projektowane w następujących wariantach: 

 w wariancie suszenia częściowego lub całkowitego a następnie szeregowo następującego 

spalania, co dla typowych uwarunkowań nadal pozostaje rozwiązaniem preferowanym 

ekonomicznie, energetycznie a również w aspekcie odzysku fosforu. Wówczas strumień masy 

tych osadów nie byłby dostępny dla rynku paliw alternatywnych i dla instalacji  

mogących je współspalać, 

 w układzie jedynie suszenia całkowitego, co jest zalecane szczególnie wówczas, gdy wystąpią 

sprzyjające warunki dla pozyskania taniego lub odpadowego źródła ciepła  

dla energochłonnego procesu suszenia osadów. Wówczas będą one uzupełniać potencjał paliw 

dla przemysłu cementowego, być może także dla energetyki, jeśli, jak wyżej podano  

(rozdz. 6.2.3) na skutek oczekiwanych zaostrzeń emisyjnych wynikających z treści dyrektywy 

2010/75/WE o emisjach przemysłowych zaistnieją niezbędne warunki dla zgodnego z prawem 

współspalania osadów w blokach energetycznych. W przypadku tym nie może być jednak 

mowy o odzysku fosforu z popiołów powstających w wyniku współspalania osadów,  

gdyż; jeśli współspalanie nastąpi w piecach do wypalania klinkieru – w cementowniach,  

to wówczas popioły z osadów zostaną wbudowane w strukturę klinkieru, jeśli natomiast 

w energetyce czy w spalarniach odpadów komunalnych, to wówczas popioły z osadów 

stanowić będą mieszaninę różnych grup popiołów (np. wejdą w skład popiołów ze spalania 

węgla – współspalanie w energetyce lub w skład żużli i popiołów ze spalania odpadów 

komunalnych – współspalanie w spalarniach odpadów) i odzysk związków fosforu  

z tej mieszaniny popiołów nie będzie możliwy, 

 charakterze typowo regionalnym, zlokalizowane na terenie cementowni, gdzie osady będą 

najpierw osuszane – ciepłem odpadowym z cementowni, a następnie współspalane, zastępując 
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nie tylko paliwa kopalne, ale także nie emitując CO2. Są to rozwiązania na razie niespotykane 

w kraju, niebudzące zainteresowania ze strony krajowych cementowni, szeroko jednak 

stosowane w przemyśle cementowym w Niemczech czy w Szwajcarii, a dające poczwórną 

korzyść dla właściciela, a mianowicie [10]: 

o zysk z tytułu opłaty na bramie, gdyż dostarczające je pobliskie oczyszczalnie ścieków 

będą płacić cementowni za ich zagospodarowanie, 

o zysk z tytułu darmowego źródła energii cieplnej niezbędnej dla procesu ich suszenia, 

o zysk z tytułu zastąpienia przez osady ściekowe paliw węglowych stosowanych,  

jako nośnik energii w procesie wypalania klinkieru, 

o zysk z tytułu ograniczenia emisji CO2, gdyż współspalane osady są zerowym źródłem 

emisji CO2. 

 

 

6.2.6 Rodzaje i ilość powstających osadów ściekowych po wysuszeniu w zależności  

od stopnia uwodnienia i zawartości s.m. 

 

O jakości osadów ściekowych kierowanych do procesu suszenia decydują przede wszystkim  

takie parametry, jak; 

 skład chemiczny – determinuje podstawowe właściwości osadów, a tym samym wybór 

optymalnej metody ich końcowego zagospodarowania, 

 stopień uwodnienia – ma bezpośredni wpływ na zużycie energii w procesie osuszania osadów. 

 

Skład chemiczny osadów ściekowych zależy od wielu czynników, a wśród nich od skali aglomeracji 

i stopnia jej uprzemysłowienia, w tym udziału ścieków przemysłowych w procesie ich oczyszczania. 

Bardzo istotne znaczenie ma tutaj udział metali ciężkich w osadach, których stężenia – zdefiniowane 

w aspekcie przyrodniczego wykorzystania osadów w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 924  

jak także skierowane aktualnie do notyfikacji KE, projekt tego rozporządzenia) – będą bezpośrednio 

decydować o wyborze optymalnej technologii, nierzadko eliminując możliwość ich rolniczego  

czy przyrodniczego wykorzystania wskazując na praktycznie jedynie możliwe rozwiązanie,  

jakim jest termiczne przekształcanie osadów, którego suszenie jest nieodłącznym elementem 

składowym. Nie do pominięcia jest również skala sanitarnego zagrożenia osadów, a szczególnie udział 

szeroko rozumianej grupy mikrozanieczyszczeń, co w niewielkim stopniu zależy od skali aglomeracji, 

a jednoznacznie wskazuje również na wybór metod termicznych.  

Analizując skład chemiczny osadów ściekowych należy jednocześnie zwrócić uwagę  

na bardzo obecnie aktualną tendencję traktowania osadów, jako źródła odzysku cennego minerału, 

jakim jest fosfor i jego związki. Przemysłowy odzysk fosforu z osadów, w tym głównie z popiołów 

powstających w procesie ich spalania, rozwija się bardzo dynamicznie i stanie się ekonomicznie 

uzasadniony już w bliskiej perspektywie czasu. Stąd też postrzeganie osadów, jako surowca  

do odzysku fosforu nie tylko kolejny raz wskazuje na wybór metod termicznych, ale także coraz 

częściej staje się przedmiotem politycznych decyzji wskazujących na wybór metod termicznych,  

jako technologii końcowego ich zagospodarowania, a tym samym przyczyną odchodzenia  

od rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów. Przykładem są Niemcy, o czym szerzej 

podano w rozdziale poprzednim, gdzie udział metod termicznych (2013) jest już aktualnie bardzo 

wysoki i sięga 55% [2]. Potrzeby odzysku fosforu, którego naturalne źródła w bardzo szybkim tempie 

się wyczerpują spowodują, że udział metod termicznych mimo tak wysokiego obecnie pułapu będzie 

w Niemczech szybko wzrastał, głównie w tych landach, w których dominuje dotąd – rysunek 6.2. – 
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ich rolnicze czy przyrodnicze wykorzystanie. Przedstawienie podobnego do rysunku 6.2 obrazu  

dla Polski, dla poszczególnych województw, na obecnym etapie rozwoju metod termicznych  

nie jest możliwe. Możliwe jest tylko wskazanie poszczególnych miast i skupionych wokół nich 

aglomeracji, w których dominują metody termiczne oparte na monospalaniu osadów,  

co dalej reprezentuje rysunek 6.3. 

Drugą istotną cechą obok składu osadów jest stopień ich mechanicznego odwodnienia.  

Decyduje on wprost o zużyciu energii cieplnej na potrzeby procesu suszenia, a konkretnie 

odparowania zawartej w nich wody. Im wyższy stopień mechanicznego odwodnienia osadów  

tym nakład tej energii będzie mniejszy. Ma to istotne znaczenie zarówno w tym przypadku,  

jeśli do odparowania wody w procesie suszenia zaangażowany jest gaz ziemny czy wytwarzany  

na oczyszczalni biogaz czy również w przypadku, gdy energia do procesu suszenia pochodzi wprost 

z szeregowo następującego procesu monospalania osadów. W obu przypadkach zysk wynikający 

z efektywnego odwodnienia mechanicznego będzie po stronie eksploatatora suszarni, którymi 

w warunkach polskich są wyłącznie oczyszczalnie ścieków na terenie, których znajdują się wszystkie 

dotąd zbudowane i eksploatowane suszarnie [1].  

 

 
 

          

 
Rys. 6.2. Landy i miasta Niemiec – ilustracja dominujących sposobów wykorzystania osadów ściekowych [2] 

 

Istotnym jest, więc aby kierowane do suszarni osady ściekowe uzyskiwały na drodze mechanicznego 

odwadniania jak najwyższą zawartość suchej masy. Sposoby to gwarantujące zostały szczegółowo 

omówione w rozdziale 4.2.1. Efektywne odwadnianie osadów ściekowych postrzegane w aspekcie 

efektywności procesu ich suszenia, to kolejne zagadnienie, które w ramach opracowania docelowej 

strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi powinno zostać szczegółowo 

przeanalizowane. 

Konkludując spostrzeżenia powyższego rozdziału zestawić można grupę następujących założeń  

czy wytycznych, jakie powinny zostać szczegółowo potraktowane w ostatecznym opracowaniu 

strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014 – 2020: 
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 wzrost udziału metali ciężkich w osadach ściekowych z jednocześnie obserwowanym 

wzrostem stężenia różnego rodzaju mikrozanieczyszczeń o znaczącym zagrożeniu dla zdrowia 

ludzi i środowiska a także widoczny trend ograniczania stężeń metali ciężkich w osadach 

wykorzystywanych rolniczo czy przyrodniczo [8], [11] są wyraźnymi przesłankami  

dla celowości dalszego rozwoju metod termicznych i aspekt ten powinien być szeroko 

przeanalizowany w ramach planowanego opracowania wymienionej wyżej strategii, 

 zmniejszające się drastycznie naturalne zasoby fosforu i coraz bardziej zaawansowane metody 

pozyskiwania jego związków z popiołów powstających w wyniku monospalania osadów, 

w tym widoczne w wiodącym w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi 

kraju, jakim są Niemcy trendy odchodzenia od rolniczego czy przyrodniczego wykorzystania 

osadów na rzecz ich termicznego przekształcania wraz z odzyskiem związków fosforu [2],  

to kolejne założenie, wymagające szerszej analizy w ramach planowanej strategii, 

 punktem wyjścia efektywnego procesu suszenia osadów ściekowych jest efektywne  

ich mechaniczne odwadnianie. Aspekt ten widziany w wielu wymiarach; od sposobów 

poprawiających fizyczne właściwości osadów w aspekcie ich mechanicznego odwadniania 

poprzez możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć technicznych gwarantujących 

uzyskanie jak najwyższego poziomu s.m. w mechanicznie odwodnionych osadach 

kierowanych dalej do procesu suszenia, nie może zostać pominięty w ramach opracowania 

planowanej strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014 – 2020.  

 

 

6.2.7 Rozważania dotyczące zasadności utrzymania zakazu nawadniania koś po procesie suszenia 

 

Zdaniem autorów niniejszej części opracowania nie powinno być przeszkód prawnych również  

dla rolniczego czy przyrodniczego wykorzystania granulatu wysuszonych osadów, jeśli tylko osady 

ściekowe stanowiące bazę tego granulatu nie stoją w sprzeczności z wymaganiami odnośnie takiego 

wykorzystania zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 924) jak także w aktualnym, skierowanym 

do notyfikacji KE, projekcie tego rozporządzenia, którego nowe wydanie wynika z wymagań 

aktualnej ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zmianami). Dla rolniczego  

czy przyrodniczego wykorzystania osadów istnieje jednak także ograniczenie, jeśli chodzi  

o ich dopuszczalną postać. W paragrafie 4.1. tego rozporządzenia podano, że dopuszczalna postać 

komunalnych osadów ściekowych, w jakiej mogą być one stosowane, to postać; płynna, mazista  

lub ziemista. 

Jednocześnie art. 96 pkt. 5 cytowanej wyżej ustawy o odpadach jednoznacznie zabrania ponownego 

nawadniania wysuszonych osadów ściekowych. Oznacza to istotne ograniczenie rolniczego 

i przyrodniczego wykorzystania granulatu wysuszonych osadów, który ulega w ten sposób 

ponownemu nawadnianiu, a który ze względu na szereg swoich właściwości – łatwość dozowania 

określonej dawki, powolne wnikanie w glebę, łatwy transport i bezpieczne przechowywanie, mógłby 

być w ten sposób wykorzystany, jeśli jednocześnie spełni określone wymagania nawozowe.  

Jedynym prawnie możliwym dotychczas wyjściem z tej sytuacji i wykorzystanie wysuszonych 

osadów dla celów rolniczych czy przyrodniczych jest ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu (tekst ujednolicony z dnia 25.07.2014). W myśl tej ustawy każdy granulat wysuszonych 

osadów, który spełni wymagania tej ustawy może bez kolizji ze wspomnianym art. 96 pkt. 5 ustawy 

o odpadach zostać wykorzystany. Przykładem takiego wykorzystania granulatu wysuszonych osadów 

może być Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku [12].  
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Proces uznania danego granulatu wysuszonych osadów za nawóz w sensie ustawy o nawozach 

i nawożeniu wymaga jednak dokonania szeregu zabiegów, które mniejsze oczyszczalnie ścieków 

z wielu względów, w tym ekonomicznych nie będą chciały podejmować.  

Autorzy niniejszej części ekspertyzy sugerują, aby w ramach planowanej do opracowania strategii 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014 -2020 podjąć próbę nowelizacji treści 

art. 96 ustawy o odpadach i poprzez umiejętne połączenie wymagań zawartych w punktach 4, 6, 7 

oraz 8 i 9 tego artykułu stworzyć możliwość rolniczego czy przyrodniczego wykorzystania 

wysuszonych osadów, bez konieczności odwoływania się do postępowania opartego na przepisach 

ustawy o nawozach i nawożeniu. 

 

 

6.3 Przegląd istniejących i aktualnie planowanych monospalarni komunalnych 

osadów ściekowych 

 

Poniżej, w ramach poszczególnych podrozdziałów i zgodnie z wymaganiami szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia przedstawiono założenia dla opracowania końcowej strategii postępowania 

z osadami ściekowymi dla kolejnej, zasadniczej metody termicznego przekształcania osadów,  

jaką jest ich monospalanie.  

 

 

6.3.1 Właściwości koś w przygotowaniu do termicznego przekształcania – wymagane sposoby 

wstępnego przetwarzania 

 

O właściwościach komunalnych osadów ściekowych w aspekcie ich termicznego przekształcania 

dyskutowano szerzej w rozdziale 6. 2. dotyczącym suszenia i współspalania osadów. Przedstawione 

tam założenia i sugestie w pełni dotyczą również kolejnej metody termicznego przekształcania 

osadów, jaką jest ich monospalanie. 

Wybór metody końcowego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w decydującym 

stopniu narzuca aktualne prawo, o czym przedstawiono w rozdziale 6.1. stanowiącym wstęp  

do analizy założeń dla opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi  

w jej części dotyczącej metod termicznych. 

W wielu krajach UE, a także w Szwajcarii wybór końcowej metody przetwarzania osadów 

ściekowych ma często charakter polityczny, narzucany jest poprzez odpowiednie decyzje władz 

politycznych danego regionu czy kraju, jednak zawsze poparte specjalistycznymi ekspertyzami. 

Wartym odnotowania i powtórzenia jest aktualnie coraz szerzej rozwijana tendencja odchodzenia  

od rolniczego czy przyrodniczego wykorzystania osadów na rzecz ich monospalania  

wraz z pozyskiwaniem związków fosforu z produktów procesowych pozostających po spalaniu 

osadów [2]. Należy podkreślić, że założeniu takiemu sprostać może wyłącznie monospalanie osadów 

ściekowych. Ich współspalanie założenia takiego nie spełni gdyż powstające popioły – stanowiące 

potencjalne źródło odzysku związków fosforu – stanowią mieszaninę popiołów paliwa zasadniczego 

(najczęściej węgla) i popiołów ze współspalania osadów, a przez to dalsza przeróbka takiej 

mieszaniny popiołów w aspekcie odzysku związków fosforu nie byłaby technicznie i ekonomicznie 

realna. 

Każdemu procesowi końcowej przeróbki osadów ściekowych na drodze ich termicznego 

przekształcania powinna towarzyszyć idea optymalnego wykorzystania zawartej w nich energii. 

Podstawowym wymaganiem dla spełnienia tej idei jest efektywne odwadnianie osadów na drodze 

mechanicznej. Szerzej o znaczeniu tego sposobu wstępnego przygotowania osadów w aspekcie  
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ich termicznego przekształcania podano w rozdziale 6.2.6. Kolejną istotną własnością osadów, 

bezpośrednio związaną z uzyskanym poziomem ich mechanicznego odwodnienia jest ich wartość 

opałowa – szerzej omówiona w podrozdziale 6.3.2.  

O wartości opałowej osadów decyduje jednak nie tylko zawartość wody pozostałej po mechanicznym 

odwodnieniu, ale w odniesieniu do ich suchej masy zasadnicze znaczenie ma tutaj zawartość suchej 

masy organicznej, określanej dalej jako: s.m.o. Kwestia ta wymaga syntetycznej dyskusji.  

Otóż zawartość s.m.o. zależy wprost od efektywności wstępnej przeróbki osadów prowadzonej zwykle 

na drodze ich fermentacji. Im efektywność tego procesu będzie wyższa tym zawartość suchej masy 

organicznej beztlenowo ustabilizowanych osadów będzie niższa, a tym samym proporcjonalnie niższa 

wartość opałowa suchej masy osadów, a w konsekwencji mniejszy strumień energii chemicznej  

do odzyskania w procesie ich monospalania. Nie oznacza to jednak, że z tego powodu należy 

zaniechać procesu beztlenowej stabilizacji osadów na drodze ich fermentacji. Proces ten,  

szeroko omówiony w rozdziale 4.2.2., prowadzony kosztem ubytku w osadach ich substancji 

organicznej, jest źródłem wysokoenergetycznego biogazu, który może zostać dalej energetycznie 

wykorzystany dla wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez tak zwaną kogenerację. 

Pozyskany biogaz a także odzysk ciepła z procesu kogeneracji może wpisywać się także w proces 

monospalania, co w sumie może prowadzić do energetycznej optymalizacji tak zaprojektowanej 

metody energetycznego wykorzystania osadów.  

Wynika stąd bardzo istotny wniosek w aspekcie założeń dla opracowania planowanej strategii 

postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi. Założenie to brzmi: zastosowanie monospalania, 

jako końcowej technologii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych powinno być 

powiązane z wszelkimi technologicznie dostępnymi i technicznie dojrzałymi metodami wstępnego 

postępowania z osadami w wyniku, których gwarantowany będzie optymalny odzysk energii zawartej 

w tych osadach. Mowa jest o takich wstępnych formach przeróbki osadów jak: ich efektywne 

odwadnianie na drodze mechanicznej, ich przygotowanie do efektywnego procesu fermentacji – 

wspomagane na przykład poprzez zastosowanie hydrolizy termicznej, efektywny proces odzysku 

energii z biogazu na drodze kogeneracji i optymalny energetycznie końcowy proces ich monospalania.  

 

 

6.3.2 Właściwości paliwowe koś 

 

Wartość opałowa osadów to w aspekcie energetycznego ich wykorzystania realizowanego na drodze 

monospalania najistotniejsza własność. 

O zakresie wartości opałowej decydują typowe dla paliw stałych trzy zasadnicze parametry osadów: 

 zawartość substancji organicznych – znaczenie tego parametru i jego zależność od wstępnej 

przeróbki osadów na drodze fermentacji zostało już wyżej opisane. Można dodać,  

że słabo przefermentowane albo wcale niepoddane fermentacji osady mogą zawierać 80 ÷ 70% s.m.o. 

w ogólnej suchej masie osadów. Pozostałą część suchej masy osadów stanowi frakcja mineralna. 

Zawarta w osadach s.m.o. ma także podstawowe znaczenie pod kątem traktowania osadów 

ściekowych jako biomasy, o czym podano w zakończeniu tego podrozdziału wprowadzając pojęcie 

frakcji biodegradowalnej, której udział nie musi być tożsamy z udziałem s.m.o.,  

 zawartość wilgoci – znaczenie tego parametru opisano szerzej w rozdziale 6.2.6., związanym 

z analizą instalacji suszenia osadów. Natomiast znaczenie udziału wilgoci dla określenia roboczej 

wartości opałowej osadów ujmuje cytowany poniżej wzór, określający wartość opałową osadów  

dla określonej zawartości wody, a jednocześnie obrazujący liniowy spadek roboczej wartości opałowej 

wraz ze wzrostem udziału wody w osadach,  



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

102 
 

 zawartość substancji niepalnych (mineralnych) – jest wynikiem udziału wyżej wymienionych 

parametrów, a w przypadku monospalania decyduje o masie wytworzonych popiołów i pozostałości 

po procesie oczyszczania spalin. 

 

Wartość opałową osadów można definiować w odniesieniu do: 

 jednostki masy (najczęściej wyrażanej, jako 1 kg) suchej masy osadów – oznaczenie;  

Wds.m. [kJ/kg s.m.] Jest to najbardziej uniwersalne i jednoznaczne odniesienie, pozwalające 

dokonywać porównania między różnymi rodzajami osadów w zakresie potencjału zawartej 

w nich energii chemicznej, 

 jednostki masy (najczęściej wyrażanej, jako 1 kg) suchej masy organicznej osadów – 

oznaczenie; Wd s.m.o.  [kJ/kg s.m.o]. Odniesienie takie wymaga podania za każdym razem,  

jaka jest procentowa zawartość s.m.o. w danym osadzie, aby możliwe było przejście  

na wyżej zdefiniowane odniesienie do s.m., 

 roboczej postaci osadów, to znaczy osadów, które posiadają określoną zawartość wilgoci,  

na przykład dla osadów mechanicznie odwodnionych – posiadających jednak ściśle znane 

własności odnośnie zawartej w nich s.m.o. – oznaczenie; Wd rob. [kJ/kg]. Tak rozumianą 

roboczą wartość opałową osadów ściekowych definiuje następujący uproszczony wzór (1): 

 

                  Wd rob. = (1 – w) Wd s.m. – 2450 w   [kJ/kg]   (1) 

gdzie: 

 

Wd rob. – wartość opałowa osadów w stanie roboczym, charakteryzujących się konkretnym 

uwodnieniem, 

 w        –   względne uwodnienie osadów, np. dla 25% zawartości s.m. w = 0,75, 

Wd s.m. –  wartość opałowa osadów odniesiona do suchej masy osadów. Wartość tę najlepiej 

określić dla danej grupy osadów w sposób laboratoryjny w oparciu o zalecenia 

norm; PN-81/G-04513 lub PN-ISO 1928: 2002. W sposób szacunkowy  

wartość tę można wyznaczyć proporcjonalnie do zawartej w osadach s.m.o., 

przyjmując na przykład, że dla przeciętnych osadów ściekowych  

przy ich 70% zawartości suchej masy organicznej Wd s.m.o. = 22 do 21 MJ/kg 

s.m.o. Zakładając dalej, że w stanie roboczym osady wskutek stabilizacji 

beztlenowej będą posiadać przykładowo 55% s.m.o. wówczas ich Wd s.m.  

będzie wynosić; 0,55/0,70 x 21,5 MJ/kg = 11 825 kJ/kg s.m. 

2450    –  oznacza ciepło parowania wody dla typowej dla warunków roboczych temperatury 

wynoszącej ok. 20 
o
C. 

 

Podstawiając przykładowo do wzoru (1) następujące typowe dane: 

w = 0,75   

Wd s.m. = 11 825 kJ/kg s.m. 

wówczas: 

Wd rob. = (1 – 0,75) 11825 – 2450 x 0,75 = 1118,75    [kJ/kg] 

 

Z pojęciem wartości opałowej osadów wiąże się często spotykane pojęcie autotermiczności procesu 

ich monospalania, rozumianego, jako proces zachodzący bez użycia dodatkowego paliwa  

dla jego samoistnego przebiegu, opartego wyłącznie na energii chemicznej zawartej w paliwie 

podstawowym, w tym przypadku w osadach. Próg wartości opałowej osadów, które będą spalać się 

autotermicznie będzie istotnie zależeć od rodzaju technologii, w której realizowany jest proces  
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ich monospalania. Najniższy próg tej wartości, sięgający ok. 3800 kJ/kg, związany jest ze spalaniem 

osadów w nowoczesnej technologii złoża fluidalnego.  

W zakończeniu wyjaśnić trzeba znaczenie osadów jako biomasy, widziane tym razem w aspekcie  

ich monospalania bądź współspalania, co zasygnalizowano już w rozdziale 6.2.3. Potraktowanie 

osadów, jako biomasy a w konsekwencji, jako odnawialnego źródła energii wymaga precyzyjnego 

określenia udziału zawartych w nich substancji o charakterze biodegradowalnym, które w aspekcie 

prawnym stanowią biomasę. Potoczne przyjęcie, że zawarta w osadach ściekowych frakcja organiczna 

stanowi wprost tożsamy udział frakcji biodegradowalnych okazuje się nieprawdziwe w świetle 

najnowszych badań, zleconych przez Urząd Regulacji Energetyki – urząd odpowiedzialny  

za rozliczanie energii źródeł odnawialnych. Badania te wskazują, że istnieje rozbieżność i tylko około 

95% masy frakcji organicznej można traktować za frakcję biodegradowalną. 

W podsumowaniu tego podrozdziału podkreślić trzeba, jak istotne znaczenie dla wszystkich 

planowanych projektów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na drodze  

ich monospalania ma znajomość takich parametrów, jak procentowy udział frakcji organicznej, 

procentowy udział frakcji biodegradowalnej, uzyskiwany stopień odwodnienia mechanicznego 

i wiarygodnie określona wartość opałowa osadów odniesiona do ich suchej masy osadów.  

 

 

6.3.3 Przegląd istniejących monospalarni koś wraz ze sposobem zagospodarowania pozostałości 

po spalaniu 

 

Pracujące od niedawna w wielu krajowych oczyszczalniach ścieków spalarnie komunalnych osadów 

ściekowych, w literaturze zagranicznej i krajowej zwane instalacjami monospalania,  

w których termicznie przekształcane są wyłącznie osady ściekowe, stanowią zdecydowanie bardziej 

kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów metodami termicznymi niż jedynie 

ich suszenie i kierowanie granulatu do współspalania w cementowniach [1], [3], [6].  

 

 
 

Rys. 6.3. Usytuowanie instalacji monospalania komunalnych osadów ściekowych na mapie Polski [4] 
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Wynika to z szeregu aspektów, jak między innymi z: 

 możliwości odzysku energii z procesu spalania osadów i wykorzystania jej do procesu  

ich suszenia,  

 wysokości kosztów eksploatacyjnych,  

 niezależności od innych podmiotów biorących pośrednio udział w procesie zagospodarowania 

osadów, co ma miejsce w przypadku współspalania osadów w cementowni,  

 potencjalnej możliwości odzysku fosforu, 

 i innych czynników. 

 

W tabeli 6.6 przedstawiono zestawienie obrazujące ogólną charakterystykę krajowych monospalarni 

komunalnych osadów ściekowych [1], [3]. Ich rozmieszczenie na terenie Polski obrazuje rysunek 6.3 

[4], a bardziej szczegółową charakterystykę poszczególnych monospalarni tabela 6.7 [1, 3]. 

 

Tabela 6.6. Ogólna charakterystyka instalacji monospalania osadów ściekowych eksploatowanych w Polsce. Dane 

zebrane według badań własnych i stanu na koniec 2013 r. [1, 3] 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Ogólna 

liczba 

mono-

spalarni 

 

 

Sumaryczna 

wydajność 

[ Mg s.m./rok ] 

 

Zakres wydajności 

 

[ Mg s.m./h ] 

 

Nominalny czas 

pracy w skali roku 

[ h/rok ] 

 

Zakres s.m. 

osadów 

podawanych do 

spalania   [% 

s.m.] 

 

11 

 

ok. 160 000 0,2 ÷  7,9 7000 ÷ 8000 33 ÷ 90 

(6) (7) (8) (9) (10) 

 

Spalanie 

skratek 

 

 

 

Rodzaj 

konstrukcji 

paleniska 

 

Zagospodarowanie 

popiołów i pozostałości 

z oczyszczania spalin  

 

Zakres uzyskiwanej 

dyspozycyjności  

[ % ] 

 

Rodzaj 

konstrukcji 

systemu 

oczyszczania 

spalin 

 

Stosowane 

w dużych 

spalarni-

ach 

fluidalne –  7 

rusztowe – 4 

 

od metod składowania po 

zestalanie 

 

50 ÷ 90 

najczęściej system 

suchy z użyciem 

wodorowęglanu 

sodu 

 

 

Pogłębiona analiza ogólnie scharakteryzowanych w tabeli 6.6 krajowych monospalarni osadów 

ściekowych pozwala sformułować następujące wnioski i komentarze odnośnie ich budowy,  

a także efektywności i dyspozycyjności pracy: 

 kolumna (1) – liczba 11 stanowi sumę 11 monospalarni znajdujących się z końcem roku 2013 

w eksploatacji (Łomża, Zielona Góra, Olsztyn, Gdynia Dębogórze, Szczecin, Bydgoszcz, 

Kielce, Kraków, Łódź, Gdańsk i Warszawa),  

 kolumna (2) – podana sumaryczna potencjalna wydajność, równa ok. 160 tys. Mg s.m./rok, 

uwzględnia wydajność wszystkich 11 monospalarni, w tym największej w Polsce i jednej 

z większych w krajach UE ( max. wydajność ok. 63,82 tys. Mg s.m./rok) monospalarni 

osadów usytuowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie. Wydajności 

równej ok. 160 tys. Mg s.m./rok nie można jednak utożsamiać z rzeczywistą, faktycznie 

dostępną wydajnością tych instalacji, o czym szerzej podano przy opisie kolumny (9),  
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 kolumna (3) – podany zakres wydajności uwzględnia nominalny strumień s.m. osadów 

poddawanych monospalaniu w ciągu 1 godziny pracy spalarni przez jej wszystkie linie, 

zwykle 1 lub 2. Najmniejsza wartość (0,2 Mg s.m./h) dotyczy najmniejszej monospalarni 

w Łomży, największa (7,98 Mg s.m./h) wspomnianej już 2 – liniowej w Warszawie, 

 kolumna (5) – podany zakres s.m. wskazuje, że niektóre monospalarnie podsuszają  

osad częściowo do wymaganej granicy jego autotermicznego spalania (jest to dolny zakres 

tego przedziału), co charakterystyczne jest dla krajowych rozwiązań opartych na technologii 

spalania w złożu fluidalnym (Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kielce, Kraków, Łódź, Warszawa). 

W pozostałych przypadkach (Łomża, Olsztyn, Szczecin, Zielona Góra) osad wysuszany  

jest całkowicie, do ok. 90% s.m. i w tej postaci spalany,  

 kolumna (6) – skratki, tłuszcze i inne pochodne odpady z procesu oczyszczania ścieków 

komunalnych są spalane razem z osadami, co jest typowe dla dużych monospalarni,  

co jednak nadal stwarza wiele problemów eksploatacyjnych, 

 kolumna (7) – wszystkie monospalarnie osadów współpracujące z oczyszczalniami ścieków 

w dużych miastach (Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kielce, Kraków, Łódź, Warszawa) oparte są 

na rozwiązaniach technologicznych wykorzystujących palenisko fluidalne ze złożem 

stacjonarnym oraz z niezintegrowanym z komorą spalania, zewnętrznym wymiennikiem 

ciepła. Dotyczy to w sumie 7 spalarni. Pozostałe 4 posiadają paleniska rusztowe. Przykładowo 

można podać, że w Niemczech według danych na koniec roku 2012 na 26 pracujących  

tam monospalarni osadów 19 opartych jest na technologii fluidalnej [2]. Ich udział w ogólnej 

mocy przerobowej niemieckich monospalarni osadów wynosi 81%. Udział krajowych 

technologii fluidalnych jest wyższy i wynosi 88% [3], 

 kolumna (8) – zaprojektowany proces termicznego przekształcania osadów obejmuje 

w większości przypadków zaawansowane metody unieszkodliwiania popiołów i pozostałości 

po oczyszczaniu spalin. Realizowane jest to najczęściej poprzez stabilizację i zestalanie. 

W nielicznych przypadkach pozostałości po procesie spalania i oczyszczania spalin są 

składowane na specjalnie wybudowanych składowiskach, 

 kolumna (9) – większość obecnie eksploatowanych monospalarni osadów, mimo, że pracują 

już kilka a nawet więcej niż kilka lat, nadal ma problemy techniczne wynikające 

z nieprawidłowości w ich konstrukcji czy wykonaniu. Prowadzi to do licznych przerw 

w pracy i daje niezbyt wysoki poziom ogólnej dyspozycyjności. Najistotniejsze problemy to; 

awarie systemów transportu osadów ze zbiorników buforowych do systemu ich podsuszania, 

awarie w obrębie suszarek do podsuszania/suszenia osadów, wymienników ciepła, systemów 

oczyszczania spalin oraz zaprojektowanych systemów zestalania stałych odpadów 

podprocesowych. Szacować można, że dostępność krajowych monospalarni,  

a tym samym ich rzeczywista wydajność wynosi średnio około 60% w stosunku  

do potencjalnej, równej jak podano w kolumnie (2) około 160 tys. Mg s.m./rok [3], [7]. 

Wartość ta powinna zostać szczegółowo zweryfikowana na etapie opracowania docelowej 

„Strategii”, na przykład na drodze odpowiednio opracowanej, oddzielnej ankiety skierowanej 

jedynie do eksploatatorów krajowych suszarni oraz monospalarni komunalnych osadów 

ściekowych. Spostrzeżenie to potwierdzają wyniki ankiet rozesłanych w obecnej postaci,  

w ilości 2093, do eksploatatorów oczyszczalni ścieków, co stanowiło istotną część niniejszego 

opracowania. Jeśli zesumować podawane przez te ankietowane oczyszczalnie ścieków,  

w których pracują suszarnie lub monospalarnie osadów sumaryczną ilość osadów poddawaną 

przeróbce z wykorzystaniem metod termicznych to ilość ta, wynosząca 73 230 Mg s.m./rok – 

mocno zbieżna z danymi zawartymi w tym zakresie w GUS OS 2014 – jest zdecydowanie 

niższa niż przyjęte założenie o 60% wykorzystaniu istniejącego w tym zakresie potencjału, 



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

106 
 

 kolumna (10) – dla celów oczyszczania spalin stosowany jest w większości przypadków suchy 

system oczyszczania spalin. Wszystkie analizowane krajowe spalarnie osadów spełniają 

bezwzględnie wymagane prawem UE i prawem polskim standardy emisyjne. Reagentem 

zastosowanym w przypadku suchej metody oczyszczania spalin, np. dla monospalarni osadów 

w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Kielcach jest wodorowęglan sodu, 

 wszystkie większe monospalarnie mają szczegółowo zaprojektowany system 

zagospodarowania odpadów wtórnych powstających w wyniku procesu spalania 

i oczyszczania spalin, o czym więcej w kolejnym podrozdziale. 

 

Tabela 6.7. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych instalacji monospalania osadów ściekowych 

eksploatowanych w Polsce. Dane zebrane według badań własnych i stanu na koniec 2013 r. [1, 3] 

Lp

. 

Położenie/miasto Nominalna 

wydajność  

Mg s.m./rok 

Ogólna  

charakterystyka 

1. Warszawa – Oczyszczalnia 

Ścieków „Czajka” 

62 200 Wykonawca –Veolia Water, technologia 

fluidalna, 2 linie, podsuszanie (suszarka 

dyskowa), produkcja energii elektr., zestalanie 

pozostałości 

2. Kraków – Oczyszczalnia 

ścieków „Płaszów” 

23 000 Wykonawca –Veolia Water, technologia 

fluidalna, 1 linia,  podsuszanie (suszarka 

dyskowa), zestalanie pozostałości 

3. Łódź – Grupowa 

Oczyszczalnia Ścieków 

21 000 Wykonawca –Veolia Water, technologia 

fluidalna, 2 linie, podsuszanie (suszarka 

dyskowa), zestalanie pozostałości 

4. Gdańsk – Oczyszczalnia 

Ścieków „Wschód” 

14 000 Wykonawca – Degremont, technologia fluidalna, 

podsuszanie (suszarka dyskowa), zestalanie 

pozostałości 

5. Gdynia –  Grupowa 

Oczyszczalnia Ścieków 

„Dębogórze” 

9 000 Technologia fluidalna krajowej konstrukcji, 

suszarka bębnowa 

6. Bydgoszcz – Oczyszczalnia 

Ścieków „Fordon” 

7 800 Wykonawca – Hansol (Korea), technologia 

fluidalna, podsuszanie (suszarka dyskowa)  

7. Szczecin – Oczyszczalnia 

Ścieków „Pomorzany” 

6 000 Wykonawca – Veolia Water (BioCon), 

technologia rusztowa, suszenie calkowite 

(suszarka taśmowa) 

8. Zielona Góra – 

Oczyszczalnia Ścieków 

„Łącza” 

6 400 Wykonawca – VOMM, technologia rusztowa, 

suszenie całkowite (suszarka cienkowarstwowa) 

9. Kielce – Oczyszczalnia 

Ścieków „Sitkówka” 

6 200 Wykonawca – Degremont, technologia fluidalna, 

podsuszanie (suszarka cienkowarstwowa),  

10. Olsztyn – Oczyszczalnia 

Ścieków „Łyna” 

3 200 Wykonawca – VOMM, technologia rusztowa, 

suszenie całkowite (suszarka cienkowarstwowa) 

11. Łomża – Łomżyńska 

Oczyszczalnia Ścieków 

1 500 Wykonawca – Huber, technologia rusztowa, 

suszenie całkowite (suszarka taśmowa) 
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6.3.4 Zagospodarowanie pozostałości po monospaleniu osadów ściekowych 

 

Jak wspomniano powyżej większość aktualnie eksploatowanych monospalarni komunalnych osadów 

ściekowych ma zaprojektowane instalacje do przeprowadzenia bezpiecznego dla środowiska 

zagospodarowania stałych odpadów procesowych, jak popioły i pozostałości z procesu oczyszczania 

spalin. Zastosowane technologie prowadzą do stabilizacji i zestalania tego rodzaju odpadów 

procesowych, czego najlepszym przykładem jest Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, 

pracująca na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie. 

Jak jednak wykazuje praktyka nie we wszystkich monospalarniach, w których zaprojektowano 

i oddano do eksploatacji tego rodzaju instalacje zagospodarowania wtórnych odpadów procesowych 

prawidłowo i zgodnie z projektem przebiega proces zestalania tego rodzaju odpadów.  

Należy podkreślić, że tego rodzaju odpady podlegać będą unieszkodliwianiu poprzez ich składowanie 

na odpowiednim do ich właściwości rodzaju składowiska. Szczegółowa analiza w tym zakresie, 

szczególnie w odniesieniu do stabilizacji i zestalania odpadów z procesu oczyszczania spalin, 

w którym wiodącym reagentem jest wodorowęglan sodu to kolejne zadanie do opracowania w ramach 

docelowej „Strategii”.  

Już na etapie niniejszego materiału bazowego wskazać również należy, aby w ramach docelowo 

opracowanej „Strategii” znalazła się obszerna analiza dotycząca przeorientowania dotychczas 

stosowanej praktyki zagospodarowania stałych odpadów procesowych, szczególnie dotyczącej 

popiołów odpylanych poprzez zainstalowane cyklony, które zagospodarowywane są indywidualnie 

w obrębie danej monospalarni. Obecna nowa orientacja powinna iść w kierunku koncepcji wspólnego 

zagospodarowania powstających popiołów z wszystkich większych monospalarni z możliwością 

odzysku zawartych w nich związków fosforu. 

 

 

6.3.5 Odzysk związków fosforu z pozostałości po spalaniu osadów ściekowych 

 

Zagadnienie odzysku związków fosforu z procesu monospalania komunalnych osadów ściekowych 

było już wielokrotnie przywoływane, jako aktualnie bardzo istotna i niezwykle wskazana wobec 

gwałtownie wyczerpujących się zasobów naturalnych fosforu metoda jego pozyskania.  

Fosfor występuje w naturze w postaci utlenionej jako fosforan i jest niezbędny dla wzrostu roślin 

i w ten sposób trafia do łańcucha pokarmowego. Jest zasobem wyczerpującym się w szybkim tempie 

i nie może być niczym innym zastąpiony. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie zmniejszyły się 

naturalne zasoby fosforu. Podczas gdy w 1979 r. mówiono o zasobach rzędu 50 mld Mg i dostępności 

na około 500 lat, to obecnie zasoby te są szacowane na ok. 18 mld Mg, z dostępnością  

na około 115 lat [2]. Przyczyny takiego stanu to; wyczerpywanie się naturalnych zasobów, rosnące 

zapotrzebowanie na fosforany oraz rosnące zużycie nawozów sztucznych. 

Fosfor można odzyskiwać zarówno ze ścieków jak i osadów ściekowych, najczęściej z popiołów 

powstających po monospalaniu osadów, w których stężenie fosforu jest największe,  

sięga  60-80 g/kg [2]. Aktualnie opracowano szereg metod dla przemysłowego odzysku fosforu 

z osadów ściekowych, z których szereg ma lub będzie mieć w bliskie przyszłości znamiona 

opłacalności ekonomicznej, nie mówiąc o kwestii zasadniczej, że tego rodzaju odzysk fosforu  

może wkrótce stać się niezastąpiony. 

Powyższe argumenty, jak także wcześniej przywołane w niniejszej pracy, na przykład mówiące 

o politycznych decyzjach w Niemczech w zakresie odchodzenia od rolniczego i przyrodniczego 

wykorzystania osadów na rzecz ich monospalania połączonego z odzyskiem fosforu wystarczająco 

jasno wskazują, że kwestia ta nie może zostać pominięta w opracowaniu docelowej na lata 2014-2020 
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strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi. W Niemczech tego rodzaju strategia  

ma objąć oczyszczalnie ścieków już od 10 tys. RLM. 

W warunkach krajowych analiza odzysku fosforu rozpatrywana w ramach planowanej strategii 

zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na lata 2014 - 2020 powinna objąć następujące, 

zasadnicze zagadnienia: 

 analizę strumienia masy popiołów dostępnych po procesie monospalania osadów, szczególnie 

z uwzględnieniem dużych monospalarni (o wydajności powyżej 6 000 Mg s.m./rok, tab. 6.7), 

biorąc pod uwagę wynikające z kontraktów i tzw. trwałości projektu już przyjęte sposoby 

zagospodarowania popiołów, 

 analizę w zakresie wyboru lokalizacji instalacji odzysku fosforu – centralny punkt przerobu 

osadów czy rozwiązania regionalne, 

 analizę możliwej do zastosowania technologii i względy finansowo-ekonomiczne. 
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7 PRZEGLĄD I OCENA SPOSOBÓW ZBIERANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH 

ILOŚCI I JAKOŚCI KOŚ 

 

7.1 Przegląd i ocena sposobów zbierania danych w oparciu o statystyki KPOŚK, 

KPGO, Ewidencji Odpadów i GUS 

 

Osady ściekowe powstają na różnych etapach oczyszczania ścieków. Ścieki komunalne,  

w których zawarta jest zawiesina tworząca komunalne osady ściekowe stanowią przede wszystkim 

mieszaninę ścieków bytowo – gospodarczych oraz przemysłowych, zasilaną również w wodami 

infiltracyjnymi i ściekami opadowymi. Charakterystyka ilościowo – jakościowa ścieków komunalnych 

zależy od rodzaju i stanu technicznego kanalizacji, uprzemysłowienia miasta, ilości zużytej wody, 

standardu życia mieszkańców. Zarówno ilości i skład ścieków dopływających do oczyszczalni ulega 

na ogół znacznym zmianom w cyklu dobowym, tygodniowym, miesięcznym i ostatecznie rocznym. 

Obowiązującą regułą jest, że nie istnieje typowy skład i typowa jakość ścieków komunalnych.  

Każda gmina i miasto ma inny skład i jednostkową ilość ścieków. Nie istnieje tym bardziej reguła 

zakładająca jednolitą charakterystykę ilościowo - jakościową, powstających komunalnych osadów 

ściekowych.   

Należy przyjąć, że niemal cały ładunek zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni  

jest przetwarzany na biomasę, a zatem oczyszczanie ścieków to produkcja osadów.  

W każdej oczyszczalni ścieków i w każdym projekcie trzeba zamknąć bilans masy ładunków 

zanieczyszczeń uwzględniając wszystkie wejścia i wyjścia, bilansując i projektując tym samym 

właściwą gospodarkę osadową. 

Osady ściekowe stanowią nieodłącznym produkt oczyszczania ścieków, a celowym jest uwydatnienie, 

że ich ilość czy też wzrost tej ilości uzależniony jest od rozwoju systemów wodociągowych  

i kanalizacyjnych, budową oraz rozbudową oczyszczalni ścieków, a także rozwojem 

wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków.  

Osady ściekowe, w swojej pierwotnej formie, to produkt odpadowy, a charakterystyczny, ponieważ 

jego powstawanie nie może być wyeliminowane bądź nadmiernie ograniczone z uwagi na jakość 

ścieków oczyszczonych i procesy zmierzające do uzyskania odpowiedniej ich jakości. 

Autorzy opracowania poddali analizie strukturę formularzy Głównego Urzędu Statystycznego, 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Karty Ewidencji Odpadu i Ewidencji 

Komunalnych Osadów Ściekowych, strukturę danych wprowadzanych do  Wojewódzkiego systemu 

Odpadowego / Centralnego systemu odpadowego oraz strukturę danych zawartych w Planach 

Gospodarki Odpadami (Krajowy i wojewódzkie KPGO, WPGO).  

 

Strukturę jakościową zbiorów względem ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych oceniono 

w sposób następujący: 

 

a) Główny Urząd Statystyczny, w tym formularze OS-3, OS-5, OS-6, umożliwiają identyfikację 

ilości osadów ściekowych oraz sposobów ich zagospodarowania, umożliwiają zestawienie 

ilościowe komunalnych osadów ściekowych w zależności od rodzaju oczyszczalni (mechaniczna, 

biologiczna, chemiczna), od  projektowanej wielkości oczyszczalni, od ilości ścieków 

oczyszczanych, od ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Istotnym jest zwrócenie 

uwagi na jednostki ilości komunalnych osadów ściekowych, są to tony suchej masy (OS-3, OS-5) 

oraz tysiące ton uwodnionych osadów (OS-6). Zdaniem autorów statystyki są pełnowartościowe 

dla opisu ilościowego komunalnych osadów ściekowych i sposobów zagospodarowania  
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oraz analiz zależności pomiędzy ilością osadów komunalnych, a szeroko pojętym procesem 

oczyszczania ścieków. 

b) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych –  struktura bazy umożliwia określenie 

ilości osadów ściekowych oraz sposobów ich zagospodarowania. Istnieje możliwość oszacowania 

jednostkowej ilości powstających osadów w zależności parametrów hydraulicznych oczyszczalni 

(rzeczywistych i projektowych m
3
/d) wydajności oczyszczalni (rzeczywistej i projektowej RLM), 

rodzaju oczyszczani (B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) oraz jakości ścieków. 

Autorzy pozytywnie oceniają strukturę bazy danych, ze względu na możliwości ilościowej 

analizy powstających komunalnych osadów ściekowych. Sprawozdanie z wykonania KPOŚK 

umożliwia również dość ogólną identyfikacje ilościową „form przeróbki osadu na oczyszczalni 

poprzedzająca zagospodarowanie” 

c) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO), Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami 

(WPGO) – bardzo  syntetyczne źródło danych obejmujące rzeczywiste i prognozowane ilości 

wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych. Autorzy opracowania zwracają szczególną 

uwagę na istotę dokumentu z uwagi na przewidywaną ilość komunalnych osadów ściekowych  

w latach 2015-2022. Z uwagi na „Założenia” najbardziej istotnym są zawarte w KPGO  

oraz WPGO cele i kierunki działań w gospodarce osadami komunalnymi.  

d) Karty Ewidencji Odpadu, Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych, Zestawienia zbiorcze, 

Centralny System Odpadowy, Wojewódzki System Odpadowy – umożliwiają określenie ilości, 

celu stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz identyfikację ilościową w zakresie metod  

odzysku i unieszkodliwiania. Należy sprecyzować, że struktura karty ewidencji komunalnych 

osadów ściekowych i zbiorcze zestawienie w sposób najbardziej pełny informuje  

o charakterystyce jakościowej komunalnych osadów ściekowych. Stwierdza się jednak,  

że nie możliwym jest określenie jednostkowych ilości osadów ściekowych. Nie istnieje 

możliwość wyznaczenia i obliczenia typowych zależności pomiędzy szeroko pojętą technologią 

oczyszczania ścieków, a ilością powstałych komunalnych osadów ściekowych w tej technologii 

(np. ilość osadów w funkcji wydajności oczyszczalni).  

e) Ankiety Ministerstwa Środowiska – skonstruowane na kształt struktury danych  

w formularzach statystycznych GUS oraz KPOŚK.  Baza danych umożliwia również rozpoznanie 

„form przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzających zagospodarowanie”. Pozytywnie ocenia 

się strukturę bazy danych, ze względu na możliwości ilościowej analizy powstających 

komunalnych osadów ściekowych wraz ze sposobem zagospodarowania osadów oraz z uwagi na 

moduł opisowy dotyczący wspomnianej problematyki. Proponuje się rozszerzenie formularza 

sprawozdawczego Ministerstwa Środowiska, co ma miejsce w kolejnych rozdziałach „Założeń”. 

 

 

7.2 Propozycja sposobu wyliczenia jednostkowej ilości Koś powstających  

w komunalnych oczyszczalniach ścieków 

 

Autorzy opracowania na wstępie zaznaczają, że powszechną statystyką jest określenie jednostkowej 

ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych jako ilorazu suchej masy osadów i parametru 

ilościowego ścieków, jakim jest ilość oczyszczanych ścieków bądź wydajność oczyszczalni wyrażona 

w równoważnej liczbie mieszkańców (kg s.m./m
3
, kg s.m./RLM).   

W celu określenia jednostkowej ilości koś Autorzy poddali analizie dane zgromadzone  

w Ankietach Ministerstwa Środowiska (AMŚ) oraz bazach składających się na sprawozdanie  

z wykonania KPOŚK w roku 2012 oraz sprawozdanie z wykonania KPOŚK w roku 2013.  

Wyboru baz danych dokonano na podstawie kryterium ilościowego. 
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Ankiety otrzymane z Ministerstwa Środowiska umożliwiają obliczenie czterech wartości jednostkowej 

ilości osadów, które zgrupowano jako „Moduł Obliczeniowy” i przedstawiono w poniższej tabeli 

(Tab. 7.1). Tytułem wyjaśnienia występujące w mianowniku zmienne określone jako przepustowość 

średnia i projektowana wydajność oczyszczalni ścieków, są to wielkości projektowe. Średnia 

wydajność oczyszczalni ścieków i ilość oczyszczanych ścieków komunalnych w ciągu roku  

to wielkości rzeczywiste. Prawdziwym jest stwierdzenie, że wystąpią istotne rozbieżności  

w wartościach jednostkowej ilości osadów w zależności od „charakteru” mianownika.   Zamieszczenie 

w mianowniku zmiennych projektowych jest umotywowane potrzebą rozpoznania potencjału 

osadowego oczyszczalni ścieków, w tym porównania z wartościami w pełni rzeczywistymi,  

co wykazano w podrozdziale 7.6. Identyfikacja taka, istotna jest z uwagi na zagadnienia projektowania 

i wymiarowania węzła gospodarki osadowej.   

 
 

Tabela 7.1. Moduł obliczeniowy stanowiący podstawę analiz nad sposobem zbierania danych 

 

 

W ankietach otrzymanych z Ministerstwa Środowiska stwierdzono przypadki niekompletności 

danych, powtarzających się rejestrów (wpisów danych z oczyszczalni ścieków), danych budzących 

zastrzeżenia merytoryczne oraz nieprzestrzegania formy wprowadzania danych (jednostki, wpisy 

tekstowe, niesformatowane wpisy liczbowe). Przedstawione powyżej błędy uniemożliwią wyliczanie 

cząstkowych wartości jednostkowej ilości osadów (tj. dla wybranych oczyszczalni ścieków jednej 

bądź kilku pozycji z tabeli 7.1). 

W przypadku identyfikacji błędów w formularzu dedykowanym „Strategii”, czynnością konieczną 

może okazać się weryfikacja danych w kontakcie z przedmiotową czyszczalnią.  

W przypadku „Ekspertyzy” próba weryfikacji wpisów z konieczności oznaczała wyeliminowanie  

ze statystyki błędów. Jednym z głównych celów przedłożonej „Ekspertyzy” jest między innymi 

przegląd i ocena sposobów zbierania danych, dlatego też skupiono się na tym aspekcie,  

a nie na weryfikacji wpisów. Służy to opracowaniu wzoru formularza dla wytworzonych Koś, 

zapewniającego poprawność zgromadzonych danych i w dalszej kolejności planowanie  

oraz podejmowanie merytorycznych działań.  

W poniższej tabeli 7.2. przedstawiono wyniki obliczeń jednostkowej ilości osadów  

po usunięciu wybranych wpisów uznanych za błędne (format danych) oraz z uwagi na brak danych. 

Uzyskane wartości jednostkowej ilości osadów jako sumarycznej średniej arytmetycznej w funkcji 



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

113 
 

dowolnego parametru ilościowego ścieków (kg s.m./m
3
 ścieków; kg s.m./RLM) obarczone były 

bardzo dużą zmiennością. Stwierdzona zmienność wynika z miary jaką jest odchylenie standardowe, 

której wartość znacząco przekraczała wartość średniej. 

 

Tabela 7.2. Wartości jednostkowej ilości osadów komunalnych wyrażone miara centralną  

oraz miarą zmienności 

Moduł Obliczeniowy 

licznik ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni  [Mg s.m./rok] 

mianownik przepustowość 

średnia 

[m
3
/d] 

projektowa 

wydajność 

oczyszczalni 

ścieków 

[RLM] 

średnia wydajność 

oczyszczalni 

ścieków 

[RLM] 

ilość oczyszczanych 

ścieków 

komunalnych 

ogółem w ciągu 

roku [tys. m
3
/r] 

jednostka kg s.m./m
3
 kg s.m./ 

RLMrok 

kg s.m./ RLMrok kg s.m./m
3
 

średnia 20,0894 2348,3296 490,7897 21,0574 

odchylenie 

standardowe 
824,4143 96228,2945 16904,7957 

878,8952 

 

minimum 0,000011 0,000800 0,001266 0,000001 

maksimum 34850,3196 4000115,3040 679748,8422 37412,8431 

mediana 0,1644 7,9548 13,0399 0,2326 

 

Dociekając takiego stanu rzeczy należy wskazać przyczynę, jaką jest poprawność wypełniania 

formularza sprawozdawczego. Wartości odchylenia standardowego, wartości minimalne  

i maksymalne jednoznacznie wskazują, że skala błędów jest duża. Operowanie wartością średnią,  

w tym przypadku, jest zatem niewłaściwe. Bardziej satysfakcjonującym jest posługiwanie się miarą 

tendencji centralnej jaką jest mediana. Zmienność parametrów w przypadku technologii oczyszczania 

ścieków i przeróbki osadów jest oczywista. Dyskusyjnym natomiast jest „wielkość” rozrzutu wartości 

wokół wartości średniej. 

Przedstawione wyniki analizy wskazują, że każdy z rekordów, a więc każdą oczyszczalnię ścieków 

należy traktować jako przypadek indywidualny i poddawać weryfikacji przez specjalistę z zakresu 

gospodarki ściekowo – osadowej, co należałoby wyeliminować poprzez „autoweryfikację”  

(co finalnie zawarto w Formularzu Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych,  

jako Moduł  Obliczeniowo - Kontrolny). Ideę „autoweryfikacji” można również transponować  

do „Strategii” wyłącznie jako funkcji, której zastosowanie w szybki sposób pozwoli na wykrycie 

nieścisłości. 

Istotnym aspektem, który należy poruszyć w tym miejscu, są kwalifikacje osoby odpowiedzialnej  

za wypełnienie ankiety, istotnym czy urzędnik samorządowy czy „Eksploatator”?.  

Osoba „przeszkolona” bądź „doświadczona” z zakresu gospodarki wodnej, ściekowej, osadowej  

i odpadowej stanowi już ”pewną” gwarancję poprawności przesyłanych danych. 

 

Procedując dalej można ograniczyć liczbę błędnych i dyskusyjnych wpisów poprzez zastosowanie 

granic wartości wynikających z wartości percentylu 15 i 85. Wartość 85 percentylu  

w stosunku do natężenia dopływu ścieków jest powszechnie akceptowalnym narzędziem  

w projektowaniu oczyszczalni ścieków, a wynikającym z niemieckich wytycznych ATV 

(Abwassertechnische Vereinigung e.V). Należy zaznaczyć, że przedstawione powyżej podejście jest 

autorską propozycją, transponowaną do „gospodarki osadowej” w celu szacunku ilości wytwarzanych 

osadów komunalnych. Zgodnie z powyższym, zbiór danych ograniczony został do rekordów,  
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których wartość jest większa od wartości percentylu 15-tego oraz mniejsza od wartości percentylu  

85-tego.  Finalnie wyznaczono wartości jednostkowej ilości osadów, ale w oparciu o zmienne 

rzeczywiste, tj. ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku [tys. m
3
/r]  

oraz średnią wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]. Wyniki przeprowadzanych analiz 

przedstawiono w tabeli 7.3. 

 

Tabela 7.3. Wartości jednostkowej ilości osadów komunalnych wyrażone miara centralną  

i miarą zmienności zbioru danych ograniczonego wartością 15 i 85 percentylu 

Moduł Obliczeniowy 

licznik ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni  [Mg/rok] 

mianownik średnia wydajność oczyszczalni ścieków  

[RLM] 

ilość oczyszczanych ścieków 

komunalnych ogółem  

w ciągu roku                  

[tys. m
3
/r] 

jednostka kg s.m. / RLMrok kg s.m./m
3
 

średnia 14,6635 0,2606 

odchylenie standardowe 7,7611 0,1400 

minimum 3,8735 0,0577 

maksimum 36,7521 0,5914 

mediana 13,0399 0,2326 

 

Wspierając się danymi z tabeli 7.3 przez wspominaną „autoweryfikację” rozumie się zamieszczenie  

w formularzu krytycznego zakresu wartości jednostkowej ilości osadów.  Przykładowo, zakresu  

0,13-0,40 kg s.m./m
3
 ścieków oczyszczanych (średnia ± odchylenie standardowe).  

W przypadku przekroczenia wartości, koniecznym byłoby wprowadzenie wyjaśnień istniejącego stanu 

rzeczy przez osobę wprowadzającą dane do formularza. Dyskusyjnym, w tym przypadku,  

jest sprecyzowanie wartości dolnego i górnego ekstremum, po przekroczeniu której wspomniane 

wyjaśnienia stałyby się konieczne. Przekroczenie jednak zakresu wartości nie oznaczałoby braku 

wiarygodności danych, które mogą wynikać z trudności eksploatacyjnych, kojarzonych przykładowo  

z modernizacją oczyszczalni. 

Dotychczas wypracowane na bazie ankiet Ministerstwa Środowiska podejście, jest zdaniem Autorów 

uzasadnionym i stanowi cząstkową „propozycję sposobu wyliczania ilości komunalnych osadów 

ściekowych” rozszerzaną w dalszej części opracowania. Naszym zdaniem pozwoli to już na etapie 

wypełnienia formularza uniknąć błędów.  

Warunek poprawności wpisów w ankiecie Ministerstwa Środowiska dopełniono poprzez zastosowanie 

dodatkowych kalkulacji, co obecnie określono mianem Modułu Kontrolnego (MK, Tab. 7.4).  

W tym przypadku zastosowano wyliczenie stężeń pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania 

tlenu (BZT5). Powstaje jednak problem porównania wyliczonych wartości BZT5 z wartościami 

rzeczywistymi. Ankiety MŚ nie zawierały pozycji zawierającej wartość BZT5 ścieków dopływających 

bądź ładunku zanieczyszczeń. Zgodnie z wypracowanym tokiem postępowania dla Modułu 

Obliczeniowego przedstawiono w poniższych tabelach wyliczone wartości pięciodniowego 

biochemicznego zapotrzebowania tlenu zawarte w Module Kontrolnym (Tab. 7.5, 7.6). 
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Tabela 7.4. Moduł Kontrolny stanowiący podstawę analiz nad sposobem zbierania danych 

 
 

Tabela 7.5. Wyliczone wartości BZT5 oczyszczanych ścieków  wyrażone miarą centralną  

i miarą zmienności 

Moduł Kontrolny 

licznik projektowa 

wydajność 

oczyszczalni 

ścieków [RLM] 

projektowa 

wydajność 

oczyszczalni 

ścieków [RLM] 

średnia wydajność 

oczyszczalni 

ścieków  [RLM] 

średnia wydajność 

oczyszczalni 

ścieków  [RLM] 

mianownik Przepustowość 

średnia 

[m
3
/d] 

ilość 

oczyszczanych 

ścieków 

komunalnych 

ogółem w ciągu 

roku 

[tys. m
3
/r] 

przepustowość 

średnia 

[m
3
/d] 

ilość oczyszczanych 

ścieków 

komunalnych 

ogółem w ciągu 

roku 

[tys. m
3
/r] 

jednostka mgO2/dm
3
 mgO2/dm

3
 mgO2/dm

3
 mgO2/dm

3
 

średnia 1039,2946 1071,9242 926,5031 760,5606 

odchylenie 

standardowe 
18165,9833 2621,4806 16041,3333 7552,9381 

minimum 0,042857 0,091122 0,014286 0,002785 

maksimum 795005,8708 73000,0000 621513,9442 318153,0923 

mediana 483,9155 701,3030 318,7465 445,3409 
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Tabela 7.6. Wyliczone wartości BZT5 oczyszczanych ścieków  wyrażone miarą centralną  

i miarą zmienności ograniczonego wartością 15 i 85 percentylu 

Moduł Kontrolny 

licznik średnia wydajność oczyszczalni ścieków  

[RLM] 

średnia wydajność oczyszczalni ścieków  

[RLM] 

mianownik przepustowość średnia 

[m
3
/d] 

ilość oczyszczanych ścieków 

komunalnych ogółem w ciągu roku  

[tys. m
3
/r] 

jednostka mgO2/dm
3
 mgO2/dm

3
 

średnia 325,2902 461,3040 

odchylenie 

standardowe 
114,7769 177,0173 

minimum 130,0000 127,6670 

maksimum 562,6074 856,9880 

mediana 318,7465 445,3409 

 

Analiza wartości zawartych w tabeli 7.5 wskazuje na obecność w AMŚ wpisów  

o problemowym charakterze (na co wskazuje: średnia, odchylenie standardowe, minimum, 

maksimum). Wartości BZT5 zawarte w tabeli 7.6 uznano natomiast za akceptowalne, podpierając się 

przedmiotową literaturą zgromadzoną w bibliografii do tego rozdziału. 

Stosując wypracowaną metodykę (usuniecie błędów, ograniczanie zbioru do zakresu 15 i 85 

percentylu) dokonano obliczenia wartości jednostkowej ilości osadów na bazie sprawozdania  

z wykonania KPOŚK w roku 2012 oraz sprawozdania z wykonania KPOŚK w roku 2013. 

Rozszerzono również analizę wprowadzając ładunki zanieczyszczeń wyrażone wartościami BZT5, 

ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Strukturę Modułu Obliczeniowego przedstawiono w tabeli 7.7.  

W tabelach 7.8 oraz 7.9 przedstawiono wartości jednostkowej ilości osadów w funkcji ilościowo - 

jakościowych parametrów charakteryzujących ścieki komunalne. 

 

Tabela 7.7. Moduł Obliczeniowy stanowiący podstawę analiz zebranych danych w ramach sprawozdania z wykonania 

KPOŚK w roku 2012 i 1013 
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Tabela 7.8. Wartości jednostkowej ilości osadów komunalnych na podstawie KPOŚK 2012 wyrażone miara centralną 

i miarą zmienności zbioru danych ograniczonego wartością 15 i 85 percentylu 

 
 

Tabela 7.9. Wartości jednostkowej ilości osadów komunalnych na podstawie KPOŚK 2013 wyrażone miara centralną 

i miarą zmienności zbioru danych ograniczonego wartością 15 i 85 percentylu 

 

 

W opracowaniu dokonano porównania uzyskanych wartości JIO z poszczególnych baz danych (AMŚ, 

KPOŚK 2012, KPOŚK 2013). Zastosowano zestawienia wartości ilości suchej masy osadów  
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z wartościami średniej wydajności oczyszczalni ścieków (RLM) oraz ilości oczyszczanych ścieków 

komunalnych ogółem w ciągu roku (tys. m
3
/r) (Tab. 7.10, 7.11).  

 

Tabela 7.10. Porównanie wartości JIO wyrażonej w kg s.m./ RLM*rok uzyskanej na podstawie baz danych AMŚ, 

KPOŚK 2012, KPOŚK 2013 

licznik ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni [Mg/rok] 

mianownik średnia wydajność oczyszczalni ścieków  [RLM] 

baza danych AMŚ KPOŚK 2012 KPOŚK 2013 

jednostka kg s.m. / RLMrok 

średnia 14,6283 15,7348 15,2692 

odchylenie standardowe 7,6201 8,0527 7,6310 

minimum 3,9042 4,3494 4,4357 

maksimum 35,4459 37,1333 33,9088 

mediana 13,1259 14,2126 13,6801 

 

Tabela 7.11. Porównanie wartości JIO wyrażonej w kg s.m./m3 uzyskanej na podstawie baz danych AMŚ, KPOŚK 

2012, KPOŚK 2013 

licznik ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni [Mg/rok] 

mianownik 
ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku                  

[tys. m
3
/r] 

baza danych AMŚ KPOŚK 2012 KPOŚK 2013 

jednostka kg s.m./m
3
 

średnia 0.2753 0.3184 0.3008 

odchylenie standardowe 0.1516 0.1532 0.1449 

minimum 0.0613 0.0986 0.0988 

maksimum 0.6641 0.7131 0.6618 

mediana 0.2426 0.2857 0.2692 

 

Uzyskane wartości, Autorzy uznali za porównywalne i wiarygodne, dlatego też przedstawiony sposób 

filtrowania danych uznaje się za prawidłowy. Przedstawione analizy stanowią podstawy  

do zaproponowania sposobu wyliczenia strumienia masy komunalnych osadów ściekowych. 

 

Autorzy opracowania zalecają:   

 

przeprowadzenie wyliczeń powstających ilości komunalnych osadów ściekowych  

w oparciu o jednostkową ilość osadów (JIO). Jednostkowa ilość osadów stanowi iloraz suchej masy 

komunalnych osadów ściekowych [Mg s.m.] oraz wyszczególnionych rzeczywistych parametrów 

ilościowych i jakościowych:  

 średnia wydajność oczyszczalni ścieków w roku sprawozdawczych [RLM], 

 ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku [tys. m
3
/r], rozumianą  

jako ilość ścieków wprowadzonych do ciągu technologicznego oczyszczalni, bądź ilość ścieków 

oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika [tyś. m
3
/r]  

 usunięty ze ścieków ładunek zanieczyszczeń wyrażony wskaźnikiem BZT5, ChZT  

oraz zawiesiny ogólnej [kg/rok].  

 

przeprowadzenie wyliczeń jednostkowej ilości osadów (JIO) w oparciu o wartości projektowe  

w celu rozpoznania „potencjału przeróbki komunalnych osadów ściekowych”  

w oparciu o wartości suchej masy komunalnych osadów ściekowych [Mg s.m.] oraz parametrów 

projektowych: 
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  przepustowości średniej [m
3
/d], 

 projektowej wydajności oczyszczalni ścieków [RLM]. 

 

Autorzy opracowania precyzują: 

a) podstawową jednostką miary dla sprawozdawczości, w jakiej ma być podawana ilość 

wytworzonych komunalnych osadów ściekowych jest wartość suchej masy komunalnych osadów 

ściekowych [Mg s.m.]. Oznaczenie suchej masy stanowi o masie substancji stałych zawartych  

w osadach ściekowych. Obecnie, oznaczenie to jest realizowane, w zależności od wyposażenia 

oczyszczalni w urządzenia redukujące objętość osadów: po odwodnieniu, ewentualnie  

po zagęszczaniu, bez odwodnienia i zagęszczania. Nie jest to sprzeczne z nieuregulowanym 

dokładnym miejscem pomiaru. W tym aspekcie należy stwierdzić, że urządzenie odwadniające 

redukują zawartość wody, a nie masy ewidencjonowanej substancji stałej (pomijając odcieki). 

Zastosowana gradacja nie jest błędna z uwagi na równania bilansowe obejmujące stan  

przed i po odwadnianiu. Odrębna kwestią wartą zinwentaryzowania są pomiary eksploatacyjne suchej 

masy osadów przed i po, przykładowo, prasie taśmowej w ogólnym celu określenia sprawności 

odwadniania,  

b) żywa i martwa materia organiczna oraz substancje mineralne, w tym w formie zawiesiny  

po formę rozpuszczoną, decydują o wszystkich właściwościach fizycznych, chemicznych, sanitarnych 

i technologicznych. Dającą się określić sumę wpływu tych czynników stanowi wyrażenie ilości 

komunalnych osadach ściekowych za pomocą wartości suchej masy. Forma zawartej w osadach wody 

jest uwarunkowana, w uproszczeniu, od form suchej masy. Podawanie ilości komunalnych osadów 

ściekowych w formie uwodnionej jest również niezmiernie istotnym z uwagi na ich wstępną obróbkę, 

przygotowanie, odzysk oraz unieszkodliwianie. Obecnie, wyłącznie równolegle we wskazanym 

powyżej miejscu pomiaru,  zaleca się podawanie ilości komunalnych osadów ściekowych  

wraz z wartością ich uwodnienia [%].  

c) jednostkowa ilość osadów stanowi pochodną suchej masy osadów  

i wybranego parametru charakteryzującego szeroko pojętą charakterystykę ścieków i technologię 

oczyszczania ścieków, a zatem stanowi o sensie działań kontrolnych i analitycznych, 

d) jednostkową ilość osadów (JIO) wytworzonych w komunalnych oczyszczalniach ścieków 

zaleca się charakteryzować za pomocą miary tendencji centralnej oraz miary zmienności. 

Uzasadnieniem jest, że nie ma typowej oczyszczalni i nie ma typowych osadów komunalnych, 

e) racjonalnym jest, do celów analitycznych, przedstawianie jednostkowej ilości osadów (JIO)  

w funkcji, przykładowo zakresów wartości Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) 

wyszczególnionej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego. 

 

 

7.3 Propozycja jednostkowej ilości wytworzonych Koś 

 

Oszacowanie jednostkowej ilości komunalnych osadów ściekowych jest bardzo ważne z uwagi  

na dyskusje w zakresie opublikowanych tak podstawowych danych, jak również zadaniem trudnym  

w zakresie prognostyki wytwarzanych w kolejnych latach osadów ściekowych    

Opierając się na danych z bazy GUS przedstawiono jednostkową ilość osadów komunalnych  

korzystając z 3 grup wskaźników tj. osady wytworzone w ciągu roku, ścieki oczyszczane w ciągu roku 

– odprowadzone ogółem oraz ścieki oczyszczane w ciągu roku łącznie z wodami infiltracyjnymi  

i ściekami dowożonymi (Tab. 7.12). Autorzy za właściwy uznają wskaźnik jednostkowej ilości 
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osadów oparty na ilorazie osadów wytworzonych w ciągu roku i ścieków oczyszczanych łącznie  

z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi (grupa I/ Grupa III). Jest to uzasadnionym  

z uwagi na fakt, że Grupa III stanowi całkowity strumień objętościowy zawierający całkowity 

strumień masowy zanieczyszczeń kierowanych do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.  

 

Tabela 7.12.  Jednostkowa ilość osadów na podstawie wybranych grup wskaźników 

 

 
  

Autorzy podkreślają, że na ilość wytworzonych osadów ściekowych wpływa szereg parametrów,  

w tym o niestatycznym charakterze, co zaznaczono na wstępie rozdziału 7.1. W sposób nadal niepełny 

można stwierdzić, że sprawność działania osadnika wstępnego i jednostki technologicznej jaką jest 

komora osadu czynnego łącznie z osadnikiem wtórnym w sposób podstawowy determinuje ilość 

wytworzonych komunalnych osadów ściekowych. Niemniej istotnymi zmiennymi są wartości 

określające stężenia zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni oraz wprowadzanych do ciągu 

technologicznego biologicznego oczyszczania ścieków. Kolejną grupę wielkości wpływających  

na ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych stanowią parametry hydrauliczne  

oraz technologiczne np. obciążenie hydrauliczne i wiek oraz przyrost osadu czynnego. Koniecznym 

jest również zwrócenie uwagi na aspekty eksploatacyjne jakimi są stany „niskiej” i „wysokiej”, 

redukcji zanieczyszczeń w urządzeniach, w których następuje separacja osadów oraz efekt 

oczyszczania ścieków. Poddanie osadów procesom stabilizacji beztlenowej lub tlenowej również 

istotnie wpływa na finalną zawartość suchej masy wytworzonych osadów. Duża zmienność ilości 

wytworzonych komunalnych osadów ściekowych, wynika zarówno z stanu gospodarki wodno - 

ściekowej, z rozwiązań technicznych, technologicznych jak i eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

W celu przedstawienia propozycji wartości jednostkowej ilości osadów, wykorzystano projektowy tok 

obliczeniowy bazujący na źródłach literaturowych. Wymagało to również autorskich założeń 

projektowych uwzględniających wariantowość ciągu technologicznego, jak i wartości wymaganych  

w obliczeniach zmiennych. Przedstawione finalnie wartość jednostkowej ilości osadów ściekowych 
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stanowi również autorską średnią. Niewątpliwym jest, że wynik obliczeń może być niejednakowy  

w zależności od  zastosowanych, założeń, uproszczeń, wagi przypadków etc. 

Według Autorów, w szacowaniu ilości osadów opiniuje się przyjęcie średniej jednostkowej ilości 

komunalnych osadów ściekowych 0,325 kg s.m./m
3
 ścieków poddanych procesowi oczyszczania  

do roku 2015 włącznie. Przyjmuje się, że do roku 2020 jednostkowa ilość komunalnych osadów 

ściekowych nie przekroczy krytycznej wartości wskaźnika 0,350 kg s.m./m
3
 ścieków głównie z uwagi 

na, sugerowany przez Autorów, wzrost stężenia zanieczyszczeń. 

Przedstawione powyżej wartości nie stoją w znacznej opozycji do średniej wartości JIO wyznaczonej 

w tabeli 7.11. Cytując: według AMŚ – 0,2753 kg s.m./m
3
, według KPOŚK 2012 0,3184, według 

KPOŚK 2013 – 0,3008 oraz według danych GUS 2012 – 0,304, GUS 2013 – 0,282 (tabela 7.12). 

W celu prognozowania jednostkowej ilości osadów ściekowych w roku 2020 należy zidentyfikować 

dotychczasowe tendencje w gospodarce wodno – ściekowej, oczyszczaniu ścieków i ilościach 

wytworzonych komunalnych osadów ściekowych, co za danymi GUS przedstawiono  

w tabeli 7.13.   

Biorąc pod uwagę szczególnie lata 2009-2013 można odnotować wzrost liczby ludności korzystającej 

z oczyszczalni, stagnację ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni i tym samym 

odprowadzanych w czasie doby do kanalizacji. Równorzędnie jednak wzrost ilości ścieków  

do odprowadzanych do oczyszczalni łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi. 

Obserwuje się również, zadaniem Autorów, stagnację zużycia wody na potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności. Istotnym są również wartości odzwierciedlające malejącą ilość zbiorników 

bezodpływowych oraz rosnąca ilość oczyszczalni przydomowych. Wyszczególnione dwie powyższe 

pozycję stanowią źródło ścieków i osadów kierowanych do ciągu technologicznego oczyszczalni 

ścieków.   

Przyjmuje się, że w roku 2020  ilość osadów wytworzonych w Polsce wyniesie 950*10
3
 tds pa  

(Mg s.m./rok, za Report by RPA, Milieu Ltd and WRc for the European Commission, DG 

Environment under Study Contract DG ENV.G.4/ETU/2008/0076r. „ Environmental, economic and 

social impacts of the use of sewage sludge on land Consultation Report on Options and Impacts”), 

bądź w 2019 roku - 731 tyś. Mg s.m. / rok (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami). 

Biorąc pod rozwagę tendencje demograficzne i aktywności bytowo-gospodarczej ludności, tendencje 

oszczędzania i zamykania obiegów wody przemysłowej oraz polemiki na temat dalszego 

kanalizowania kraju, w tym rozwoju indywidulanych systemów oczyszczania ścieków, wykorzystania 

ścieków szarych czy żółtych, dwukrotny wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych w ciągu  

6 lat w oficjalnych statystykach GUS stanowiłby, zdaniem Autorów, pole do szerszej dyskusji. 

Autorzy, konsekwentnie wskazują, że odpowiednią do szacowania jednostkowej ilości wytworzonych 

komunalnych osadów ściekowych jest pozycja ilościowa – ścieki oczyszczane w ciągu roku łącznie  

z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi. Opierając się na regresji liniowej oszacowano,  

dla roku 2020, ilość ścieków wprowadzanych do ciągu technologicznego oczyszczalni,  

tym samym oczyszczonych, na 2 200 000 dam
3
. Stosując przyjętą przez Autorów wartość wskaźnika 

jednostkowej ilości osadów 0,350 kg s.m./m
3
 uzyskuje wartość  770 000 Mg s.m. 
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Tabela 7.13. Wybrane zmiany ilościowe w gospodarce wodno – ściekowej i osadowej 
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7.4 Propozycje sposobu określenia jakości Koś powstających w komunalnych 

oczyszczalniach ścieków 

 

Zadaniem problematycznym jest możliwość pełnego rozpoznania jakości powstających osadów 

komunalnych w skali kraju czy województwa jak i oczyszczalni ścieków.  

Istniejącą jakość komunalnych osadów ściekowych można wstępnie scharakteryzować na dostępnych 

źródłach literaturowych. Posiadają one jednak ograniczenia wynikające z aktualności danych  

oraz wąskiego zakresu analizy rozumianego jako ograniczonego do osadów z wybranych 

oczyszczalni. Najistotniejszym jest jednak zakres obserwowanych wartości, wyrażający zmiennością 

jakościową komunalnych osadów ściekowych. W tabeli 7.14. przedstawiono zawartości wybranych 

składników w osadach ściekowych 

 

Tabela 7.14. Zawartość wybranych składników w osadach ściekowych z miejskich oczyszczalni ścieków [7] 

Składnik 
Wg Wasiak 

Wg Bernackiej  

i Pawłowskiej 

(Szwajcaria) 

Wg Maćkowiaka Wg EPA 

min. max. min. max. min. max. min. max. 

Azot, % s.m. 0,9 7,6 2,8 4,6 1,74 8,35 0,5 17,6 

Fosfor, % s.m. - 9,18 3,7 6,6 1,53 4,91 0,5 14,3 

Potas, % s.m. 0,1 0,56 0,2 0,4 0,06 0,69 0,02 2,64 

Wapń, % s.m. - 16 5,0 8,1 0,63 13,49 1,9 20,0 

Magnez, % s.m. 0,02 1,81 0,47 0,76 0,19 0,98 0,03 1,92 

Ołów, mg/kg s.m. 58 2970 100 300 15 308 58 19730 

Kadm, mg/kg s.m. 8 562 1 6 0,9 146 3 3410 

Cynk, mg/kg s.m. 1150 10000 900 1800 270 4260 108 27800 

Miedź, mg/kg s.m. 14 1250 200 500 3,2 595 85 10100 

Nikiel, mg/kg s.m. 3 950 20 60 7,4 354 2 3520 

Chrom, mg/kg s.m. 8 17075 50 200 17 490 24 28850 

 

 W dedykowanym „Strategii” FWKOŚ umieszczono pozycje określające jakość komunalnych osadów 

ściekowych (na wzór KEKOŚ oraz zestawienia zbiorczego i dodatkowo: zawartość ogólnego węgla 

organicznego). Taki sposób rozpoznania jakości Koś jest jednak ograniczony. Ograniczony  

do oczyszczalni i osadów stosowanych w celach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

w sprawie komunalnych osadów ściekowych.  

W tym miejscu, Autorzy widzą możliwość współpracy i konsultacji pomiędzy „Strategią”,  

a Inspekcją Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz kompetencjami i przedmiotem 

działalności Inspekcji Ochrony Środowiska stosowane procedury obejmują m.in procedury nadzoru 

nad prawidłowością „przyrodniczego” wykorzystania komunalnych osadów ściekowych. 

Istnieje również możliwość pozyskania dodatkowych danych na temat jakości Koś  

z oczyszczalni ścieków posiadających instalację termicznego suszenia osadów (suszarnie 

mechaniczne). Powstający granulat kierowany do współspalania w instalacjach przemysłowych  

bądź spalania w mono spalarni osadów ściekowych poddawany jest badaniom jakościowym, których 

wyniki są niezbędne dla udokumentowania wymagań „Przyjmującego”, a zarazem „Wytwarzającego” 

odpady. W tym aspekcie istotnym są pojęcia cykliczności i zakresu prowadzonych analiz. Niemniej 

jednak Autorzy sugerują, aby wspominani wyżej Wytwórcy Koś (Oczyszczalnie z instalacjami 

suszenia termicznego osadów) również wprowadzali dane do FWKOŚ. Autorzy zaznaczają,  

że wskazana będzie adnotacja „Wytwórcy” zawarta w „Uwagach” na temat cykliczności i zakresu 
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prowadzonych analiz. Autorzy sugerują również zawarcie w „Uwagach” (pozycja 152 FWKOŚ) 

komentarzy Eksploatatorów stanowiących przyczynek do dyskusji nt. jakości Koś. Powyższe 

zalecenia są istotne z uwagi na obróbkę statystyczną wyników, a w dalszej kolejności precyzowanie 

(na podstawie uzyskanych wartości) merytorycznych wniosków i działań. Podsumowując każdy  

z „Wytwórców” Koś, który posiada dane na temat jakości komunalnych osadów ściekowych (dotyczy 

pozycji w FWKOŚ) winien je wprowadzić do FWKOŚ z odpowiednim komentarzem.    

Autorzy sugerują daleko posuniętą ostrożności w analizie uzyskanych danych dotyczących jakości 

Koś. Za istotną należy uznać uwagę, że analiza FWKOŚ wymaga koniecznego udziału  

w tym przedsięwzięciu specjalistów z dziedziny statystyki, nie wspominając o merytorycznych 

specjalistach z zakresu gospodarki wodnej, ściekowej oraz osadowej. 

Przygotowując „Strategię”  należy również odnieść się do kwestii jakości osadów ściekowych  

w zakresie zawartości niebezpiecznych substancji organicznych, takich jak wielopierścieniowe  

węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle oraz innych. Przykładowy zakres stężeń 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawarto w tabeli 10.2.  

Będzie to o tyle istotnym, że jakość osadów ściekowych jest markerem jakości dopływających 

ścieków w wspominanym aspekcie zawartości niebezpiecznych substancji organicznych,  

ale i wartości ładunku dopływających zanieczyszczeń wraz ze ściekami przemysłowymi.  

W powyższym zakresie Autorzy sugerują organizację pilotowych badań dla wybranych oczyszczalni 

ścieków (w zakresie badań jakościowych osadów ściekowych i ścieków dopływających  

oraz oczyszczonych w celu uzyskania bilansu masowego). 

Podsumowując możliwość pełnego rozpoznania jakości powstających osadów komunalnych 

skonfrontowana z liczebnością oczyszczalni komunalnych i zastosowanym modelem gospodarki 

odpadami bez obligatoryjnego obowiązku wykonywania analiz chemicznych zdaniem Autorów  

jest problemowa. Konkludując dalej, należy obecnie mieć na uwadze poddanie komunalnych osadów 

ściekowych analizom jakościowym nawet w ograniczonym ale obligatoryjnym zakresie. Istotnym 

aspektem jest czy wspominanej „obligatoryjności” nie ograniczyć przykładowo do Wytwórców Koś 

stosujących osady w celach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych oraz innych Wytwórców Koś, to jest oczyszczalni o rzeczywistej wydajności  

>100 000 RLM, którzy generują największe strumienie ilościowe Koś.    

Zdaniem Autorów, powstająca ogólnopolska „Strategia” w zakresie jakości Koś będzie działaniem 

„pionierskim” szczególnie w aspekcie przedmiotowego raportu NIK zawierającego informacje  

o wynikach kontroli zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków 

komunalnych.  

 

 

7.5 Propozycje zmian umożliwiających zbieranie ujednoliconych danych 

 

Zawarte w SIWZ wymaganie dotyczące „propozycji zmian umożliwiających zbieranie ujednoliconych 

danych” nt. komunalnych osadów ściekowych, mogą sugerować syntezę,  

w przedmiotowym zakresie, dokumentów i systemów sprawozdawczych (w tym OS-3, OS-5, OS-6, 

KEO, KEKOŚ, zestawienia zbiorcze oraz Główny Urząd Statystyczny i System Odpadowy). Synteza  

sprawozdawczości gospodarki wodnej, ściekowej i osadowej, a także odpadowej, etc. wraz z wyborem 

uprawnionej i dedykowanej temu zadaniu Instytucji, jest obecnie zadaniem Autorów, zbyt daleko 

idącym postulatem, choć w zamierzeniu racjonalizatorskim. 

Autorzy rozumieją, że konieczność wprowadzenia „propozycji zmian umożliwiających zbieranie 

ujednoliconych danych” wynika z sygnalizowanego braku spójności danych ilościowych 

komunalnych osadów ściekowych. Należy spodziewać się, że dane sumaryczne, a pochodzące  
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z baz danych GUS, Systemu Odpadowego, KPOŚK bądź innych, będą przedstawiać odmienne 

wartości ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych, a to z uwagi na realizowany zakres 

„przedmiotowy” statystyki. Podejrzewać można, że istotnym zagadnieniem będzie również 

kompletność baz danych i poprawność danych. Za przykład dbałości o spójność danych, Autorzy 

podają instrukcje wypełniania formularzy statystycznych GUS, które zwracają uwagę  

na konsekwentność wprowadzanych wartości.    

Rozwiązanie problemu, jakkolwiek widzianego, braku spójności danych poprzez kolejne szacunki, 

angażujące różnego rodzaju „Instytucje” (również Wykonawcy) uznawane jest przez Autorów  

za niewłaściwe. Taka próba w praktyce oznacza przyczynek do kolejnych dyskusji  

i pogłębienia niejasności np. wokół ilości wytworzonych Koś. Według Autorów obecna sytuacja 

skłania do podjęcia próby „audytu spójności danych i baz danych”, uwzględniającego rekordy 

cząstkowe, a rozumiane jako oczyszczalnie ścieków. Audytu określającego skalę i przyczyny 

ewentualnych rozbieżności. Niewątpliwie w ramach i na temat „audytu spójności” cennym byłyby 

opinie „ankietyzowanych jednostek”.  

W chwili obecnej za propozycję zmian umożliwiających zbieranie ujednoliconych danych, Autorzy 

rozumieją wprowadzenie w życie „strategii” i formularza dedykowanego „strategii. Istotnym  

są równoczesne konsulacie i współpraca w ramach doświadczonych i uprawnionych „jednostek 

monitorujących” podległych  Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Środowiska. 

Należy potwierdzić konieczność powstania „Strategii” z uwagi na bardzo wysoką szczegółowość 

merytoryczną oraz koncepcje i kroki zmierzające do rozwiązania problemów z ilością, jakością  

oraz z przygotowaniem do i odzyskiem lub unieszkodliwianiem komunalnych osadów ściekowych.  

Z uwagi na „terminowość strategii” oraz ciągłość monitoringu Koś, realizację zadania statystycznego, 

zdaniem Autorów, należy powierzyć doświadczonym „jednostkom państwowym” i wprowadzeniem 

pozycji charakteryzujących Koś do statystyk.  

Autorską i perspektywiczną sugestią w zakresie „propozycji” jest wprowadzenie sprawozdań (na bazie 

FWKOŚ) do strumienia sprawozdań GUS. Propozycja wynika ze ścisłego powiązania osadów 

ściekowych z problematyką w zakresie charakterystyki ścieków i szeroko pojętego procesu 

oczyszczania ścieków, która to odzwierciedlona jest w statystykach GUS. 

 

 

7.6 Wzór formularza wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (FWKOŚ) 

 

Przedstawiony wzór formularza integralnie łączy się z propozycją zmian umożliwiających zbieranie 

ujednoliconych danych oraz ich zestawienie na różne potrzeby. Biorąc pod uwagę najbardziej rozległy 

system sprawozdawczości względem komunalnych osadów ściekowych pojmowany przez 

sprawozdawczość i bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obecny Zintegrowany System 

Odpadowy celowym jest umożliwienie dostępu do danych jednostce organizacyjnej Ministerstwa 

Środowiska w przedmiocie realizowanej „Strategii postępowania z komunalnymi osadami 

ściekowymi”. Celowość dostępu do baz danych GUS i CSO/WSO wynika z faktu zamieszczenia  

w FWKOŚ tzw. „Modułu Spójności” Wspominany moduł ma w założeniu sprawdzić spójność 

zgromadzonych danych poprzez porównanie wartości zawartych w formularzu z danymi GUS i SO 

dla analizowanej komunalnej oczyszczalni ścieków. Autorzy zwłaszcza sugerują zastosowanie 

„Modułu Obliczeniowo – Kontrolnego” o genezie „autoweryfikacji” wynikającej z propozycji  

sposobów wyliczania jednostkowej ilości komunalnych osadów ściekowych (punkt 7.2).   

Zaprezentowany formularz odpowiada również na wskazywane w SIWZ wymagania,  

tj. „zestawienia danych na różne potrzeby” (tabela 7.15 – 7.23). Ponadto Autorzy w „potrzebach” 
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widzą tematykę sympozjów, cennych z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Przez wskazane 

„potrzeby” należy rozumieć: 

1. Rozpoznanie potencjału osadowego oczyszczalni ścieków poprzez zestawienie 

projektowanych ilości powstających osadów komunalnych, a ilością rzeczywistą,  

w tym poprzez zastosowanie „Modułu Obliczeniowo- kontrolnego”. Otworzenie dyskusji  

w temacie projektowania i wymiarowania węzła gospodarki osadowej oczyszczalni w tym 

rozwoju i efektowności metody stabilizacji beztlenowej z generacją biogazu. Głównie 

pozycje: 21-24, 51, 53, 164-169. 

2. Rozpoznanie organicznego potencjału osadowego poprzez określenie zwłaszcza zawartości 

suchej masy organicznej, co przekłada się na problematykę efektywności procesów odzysku  

i unieszkodliwiania. Głównie pozycje: 69-72. 

3. Zestawienie ilości osadów komunalnych poddawanych procesom odzysku  

i unieszkodliwiania, w tym potencjału przeróbki osadów, poprzez określenie wydajności 

instalacji. Głównie pozycje: 73-93. 

4. Rozpoznanie rzeczywistego potencjału urządzeń dezintegracyjnych, które coraz powszechniej 

stanowią integralną część węzła przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków.  

Jest to szczególnie istotne w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej oczyszczalni 

ścieków posiadających instalacje do produkcji i wykorzystania biogazu. Głownie pozycje:  

35-38, 51, 53. 

5. Rozpoznanie jakości komunalnych osadów ściekowych w wymiarze ogólnokrajowym  

i jednostek terytorialnych oraz oczyszczalni wraz z uwagami eksploatatorów w tematyce 

rozwoju monitoringu jakościowego osadów. Główne pozycje: 1-3, 15-18, 99 – 159.     

6. Zastosowanie „Modułu Obliczeniowo - Kontrolnego” jako narzędzia weryfikacyjnego 

poprzez kalkulacje  ilości osadów ściekowych przypadających na mieszkańca równoważnego 

lub m
3
 ścieków. Zgodnie z stwierdzeniem, że w wyniku oczyszczania ścieków ładunek 

zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni jest przetwarzany na biomasę Sugeruje się 

wprowadzenie wskaźników jednostkowej ilości osadów przypadających na kg usuniętego 

BZT5, kg usuniętej zawiesiny, a także kg usuniętego ChZT. Jest to prawidłowym, z uwagi  

na fakt, że charakteryzuje produkcję osadów w układzie substrat – produkt.  

Ma to również swoje uzasadnienie w prognostyce wytwarzanych ilości osadów ściekowych. 

Zgodnie z poczynionymi obliczeniami w punkcie 7.2., wskazuje się na konieczność 

zamieszczenia w FWKOŚ zakresu „spodziewanych” wartości jednostkowej ilości osadów,  

tj. 8,0-24,0 kg s.m./RLM, 0,15-0,45 kg s.m./m
3
, 0,4-1,2 kg s.m./kg BZT5 usuniętego,  

0,2-0,6 kg s.m./kg ChZT usuniętego, 0,5-1,3 kg s.m./kg zawiesiny ogólnej usuniętej. 

Przekroczenie wartości wymagałoby od osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie danych  

do FWKOŚ ponownego ich sprawdzenia. Jak wcześniej zaznaczono w punkcie 7.2 

przekroczenie zadanego zakresu nie może być traktowane równoznacznie  

z niewiarygodnością danych. Koniecznym jednak w sytuacji przekroczenia zakresu wartości 

byłoby wprowadzenie komentarza wyjaśniającego zaistniały stan. Pozycje: 164-184.  
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Tabela 7.15. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 1-20 
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Tabela 7.16. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 21-41 
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Tabela 7.17. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 42-62 
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Tabela 7.18. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 63 – 82 
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Tabela 7.19. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 83 – 102 
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Tabela 7.20. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 100 – 119 
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Tabela 7.21. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 123 – 142 
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Tabela 7.22. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 143 – 163 
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Tabela 7.23. Formularz Wytwórcy Komunalnych Osadów Ściekowych, pozycje 164 – 184 
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7.7 Kryteria dotyczące rozgraniczenia osadów ściekowych i odpadów do ujednolicenia 

ewidencji i statystyki w zakresie gospodarki odpadami 

 

 

W SIWZ Wykonawcę zobowiązano również do przedłożenia „Propozycji wprowadzenia kryteriów 

pozwalających na rozgraniczenie, w którym momencie procesu technologicznego na oczyszczalni 

ścieków osad ściekowy zaczyna być traktowany jako odpad i objęty jest ewidencją  

i statystyką w zakresie gospodarki odpadami” 

Przeprowadzając rozważania należy rozpocząć od stwierdzenia, że proces technologiczny 

oczyszczania ścieków generuje różne rodzaje osadów w zależności od układu technologicznego 

oczyszczalni, a więc kilku uszeregowanych jednostkowych procesów prowadzących do powstania 

jednego produktu jakim są ścieki oczyszczone. Sklasyfikowanie każdego rodzaju osadów 

powstających na oczyszczalni ścieków jako odpad o określonym kodzie i poddane jego pełnej 

ewidencji, Autorzy opracowania uważają za niewłaściwe. Wynika to z racjonalizmu eksploatacyjnego  

i ekonomicznego tego rozwiązania, a także nadmiernego uszczegółowienia problematyki 

komunalnych osadów ściekowych. Przykładowo, do komór fermentacji metanowej w oczyszczalni 

kierowana jest mieszanina osadów wstępnych i nadmiernych, a otrzymane osady to osady 

przefermentowane. Stosując się do przykładu należałoby wprowadzić trzy kody odpadów,  

również poddać badaniom ilościowo – jakościowym (ewidencji) trzy rodzaje osadów (odpadów).  

Właściwszym jest sprecyzowanie jednego rodzaju osadów stanowiącego finalny produkt osadowy 

ciągu technologicznego oczyszczalni. Takie możliwości stwarzają osady odwodnione  

(w pewien sposób zestalone), łączące (uśredniające) w sobie wszystkie, bądź wybrane rodzaje osadów 

(w zależności od technologii oczyszczania ścieków). W tej sytuacji istotnym jest fakt wyposażenia  

lub braku wyposażenia oczyszczalni w urządzenia redukujące objętość osadów ściekowych.  

W związku z powyższym, w celu „ujednolicenia ewidencji i statystyki” należy zlokalizować „punkt 

rozgraniczający” przed procesami powodującymi zmianę charakteru osadów (płynności, właściwości 

reologicznych), którą powoduje redukcja uwodnienia, a po urządzeniach, w których następuje 

odseparowanie osadów od ścieków.  

 

Takim punktem, zakładając, że w każdej oczyszczalni prowadzona jest technologiczna stabilizacja 

osadów realizowana poprzez procesy fermentacji metanowej, wydzielonej bądź symultanicznej 

stabilizacji tlenowej jest „miejsce” odprowadzenia osadów ustabilizowanych, np. po zamkniętych 

komorach fermentacyjnych. W przypadku oczyszczalni nie posiadających w ciągu technologicznym 

stabilizacji tlenowej lub beztlenowej „miejscem” jest odprowadzenie powstałego  

jednego finalnego rodzaju uwodnionych osadów np. odprowadzenie osadów nadmiernych z reaktora 

sekwencyjnego nie zaprojektowanego w oparciu o wydłużony wiek osadu czynnego. Dotyczy to także 

rzeczywistej mieszaniny rodzajów wytworzonych uwodnionych osadów. 

W każdym innym, możliwym do wystąpienia przypadku występują dwa strumienie osadów,  

a mianowicie osady ustabilizowane i nieustabilizowane.  

 

Jak wynika z powyższego „miejsce” zlokalizowane jest przed stacją odwadniania, ewentualnie 

zagęszczania. Powyższe podejście umożliwia porównanie oczyszczalni niezależnie od technologii  

i skali wyrażonej RLM.  

 

Jak zostało to wskazane „kryterium rozgraniczające” jest istotne i bardzo słuszne dla ujednolicenia 

ewidencji i statystyki w zakresie gospodarki odpadami. Przykładowo, przedstawiona propozycja 

wyłącza jednak, jako osady ustabilizowane, osady odwodnione i kolejno dalej higienizowanie  
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(np. wapnem). Przedstawiona propozycja nie będzie zatem wiążącą się z nadaniem obecnego kodu 

odpadu (osady ustabilizowane i nieustabilizowane), wymagać będzie uzupełnienia dodatkowym 

kodem - osady wtórnie ustabilizowane. 

 

Autorzy pragną jedynie dodatkowo zwrócić uwagę, że propozycja wprowadzenia „kryteriów 

rozgraniczających…” wiąże się w praktyce nie tylko z miejscem pomiaru ale i zakresem analizy.  

W aspekcie perspektywicznej obligatoryjności badań i zakresu badań (choćby na wzór FWKOŚ) 

próba absolutnego ujednolicenia ewidencji i statystyki (szczególnie jakościowej) może być 

dyskusyjna.  W tym aspekcie można poddać pod dyskusje, czy na kolejnych stopniach przygotowania 

poprzedzającego odzysk lub unieszkodliwianie stosować dodatkowy obligatoryjny monitoring  

(np. ilościowy, przed suszeniem, po suszeniu). Czy przykładowo dla oczyszczalni ścieków 

posiadających stację termicznego suszenia osadów (mogącej przyjmować osady ustabilizowane bądź 

nieustabilizowane) nie dokonać pewnych przesunięć ciężaru analizy jakościowej na osady wysuszone? 

Czy zastosować przykładowo zmienny zakres analizy jakościowej charakterystycznie  

dla realizowanego w dalszej kolejności procesu odzysku bądź unieszkodliwiania?  
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8 INSTALACJE ISTNIEJĄCE DO PROWADZENIA TECHNOLOGICZNEGO 

PROCESU GOSPODARKI OSADOWEJ W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW 

 

Przy opracowaniu wstępnej analizy otrzymanych zestawień tabelarycznych dotyczących informacji 

o oczyszczalniach ścieków, stwierdzono znaczne braki i nieścisłości oraz błędne wpisy 

w sporządzanych ankietach. W otrzymanych zestawieniach stwierdzono kilkadziesiąt powtarzających 

się wpisów. Nie brano ich pod uwagę w ewidencjonowaniu instalacji do przeróbki osadów 

ściekowych jak również przy sumowaniu ilości uzyskiwanych osadów ściekowych. Nie zamieszczono 

w ankietach danych, o jakości wytwarzanych osadów ściekowych. Jednym z podstawowych 

problemów, jaki napotykano w sporządzonych ankietach to ich nierzetelne wypełnianie związane 

z niepoprawnym nazewnictwem instalacji do przeróbki osadów ściekowych. Podawano ilości osadów 

ściekowych uwodnionych nieprzeliczonych na suchą masę. Po weryfikacji ankiet zamieszczonych 

w zestawieniu tabelarycznym dla wszystkich województw uzyskano informację (w niektórych 

przypadkach niepełną – z winy ankietyzowanych) na temat 2094 oczyszczalni ścieków, dla których 

przeprowadzono ewidencję. Ponadto w ewidencji oczyszczalni ścieków uwzględniono średnią 

rzeczywistą wydajność oczyszczalni ścieków [RLM] przypisując je do odpowiedniego przedziału 

wielkościowego. 

Do jednostkowych procesów przeróbki osadów ściekowych zaliczyć można: zagęszczanie, 

stabilizację, kondycjonowanie, odwadnianie, higienizację, suszenie. Jednak nie na każdej oczyszczalni 

wszystkie te operacje muszą mieć miejsce. Liczba i rodzaj jednostkowych procesów technologicznych 

przeróbki osadów zależy nie tylko od charakteru i ilości przetwarzanych osadów, ale przede 

wszystkim od sposobu ostatecznego zagospodarowania tych osadów. Ważnym czynnikiem jest 

równoczesne rozważenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Niektóre z operacji jednostkowych mogą być łączone np.: odwadnianie na poletku połączone 

z suszeniem, stabilizacja z jednoczesną higienizacją, odwadnianie z higienizacją wapnem. Istnieją  

też procesy wielofunkcyjne. Kompostowanie na przykład zapewni stabilizację, a równocześnie 

w temp. powyżej 55C zajdzie higienizacja i suszenie. Liczba możliwych procesów jednostkowych 

jest bardzo duża i stale rośnie. Dla właściwej przeróbki osadów ściekowych przed ich końcowym 

wykorzystaniem niezbędne są jednak cztery podstawowe procesy [5,6]: 

 zagęszczanie i / lub odwadnianie 

 stabilizacja, 

 higienizacja, 

 końcowe zagospodarowanie. 
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8.1 Instalacje istniejące na terenie oczyszczalni ścieków w aspekcie procesów 

technologicznych    

 

Procesy zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych 

 

Na podstawie analizowanych ankiet sporządzono ewidencję instalacji do zagęszczania  

i odwadniania osadów ściekowych stosowanych na ankietowanych 2094 oczyszczalniach ścieków. 

Zestawienie zamieszczono poniżej na wykresach (rys. 8.1. do 8.16) z podziałem na województwa 

i oczyszczalnie ścieków rozbijając je na zakresy dla lepszej weryfikacji danych: 

 < 2000 RLM, 

 2000 - 10000 RLM, 

 10000 - 50000 RLM, 

 50000 - 100000 RLM, 

 100000 < RLM. 

 

 
Rys. 8.1. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa dolnośląskiego 

 
Rys. 8.2. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

 w oczyszczalniach ścieków województwa kujawsko – pomorskiego 
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Rys. 8.3.Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa lubelskiego 

 
Rys. 8.4. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa lubuskiego 

 

Rys. 8.5. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa łódzkiego 
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Rys. 8.6. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa małopolskiego 

 
Rys. 8.7. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa mazowieckiego 

 

Rys. 8.8. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa opolskiego 
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Rys. 8.9. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

 w oczyszczalniach ścieków województwa podkarpackiego 

 
Rysunek 8.10. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa podlaskiego 

 

Rys. 8.11. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa pomorskiego 
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Rys. 8.12. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa śląskiego 

 
Rys. 8.13. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa świętokrzyskiego 

 

Rys. 8.14. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa warmińsko – mazurskiego 
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Rys. 8.15. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

 w oczyszczalniach ścieków województwa wielkopolskiego 

 
Rys. 8.16. Istniejące instalacje do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych  

  w oczyszczalniach ścieków województwa zachodniopomorskiego 
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w przedziale 80 – 90%. W przeważającej ilości stosuje się instalacje mechanicznego odwadniania  

ze znaczną przewagą pras. Stosowane są prasy Monobelt NP1500, prasy taśmowe, prasy filtrujące 

sitowo – taśmowe Comprot, prasy taśmowe f. Andritz, prasy komorowe, prasy taśmowo - tkaninowe 

rotacyjne, prasy tłokowe, prasy taśmowe Bellmera i inne. Sumaryczna ilość instalacji odwadniania  

na prasach ze wszystkich oczyszczalni to 1069. Znacznie mniejszy udział, bo w ilości 129 mają 

instalacje odwadniania posiadające wirówki dekantacyjne, sedymentacyjne (wirówki Noxon, 

Guinard). W oczyszczalniach ścieków z przedziału wielkościowego 10000-50000 RLM instalacje 

odwadniania oparte są w 90% na prasach. W oczyszczalniach z przedziału <2000, 2000-10000 RLM 

wykorzystywane są w znacznej ilości instalacje oparte na odwadnianiu workowym (231 instalacji – 

Workes, Draimad). Duży udział w odwadnianiu osadów ściekowych w oczyszczalniach <2000,  

2000-10000 RLM mają poletka osadowe i laguny w ilości 290. Najwięcej poletek osadowych 

wykorzystywanych jest jeszcze na oczyszczalniach w województwach dolnośląskim (39 poletek 

osadowych) i zachodniopomorskim (38 poletek osadowych). Rozpatrując instalacje odwadniania 

w oczyszczalniach <2000 RLM niezależnie od województwa średnio około 30 % oczyszczalni  

nie posiada żadnej instalacji do odwadniania, a w granicach 2 – 5% transportuje uwodnione osady  

na oczyszczalnie posiadające instalacje odwadniania. 

 

Proces stabilizacji osadów ściekowych  

 

Poniżej sporządzono ewidencję instalacji do stabilizacji osadów ściekowych stosowanych  

na ankietowanych 2094 oczyszczalniach ścieków (rys. 8.17 do 8.32).  

Zestawiając ilość instalacji do stabilizacji osadów ściekowych stwierdzono, że większość,  

bo około 80% oczyszczalni z przedziału wielkości <2000, 2000-10000 i 10000-50000 RLM  

nie wykazuje żadnej instalacji do stabilizacji osadów ściekowych. 

 

 
Rys. 8.17. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  województwa 

dolnośląskiego 
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Rys. 8.18. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa kujawsko – pomorskiego 

 
Rys. 8.19. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa lubelskiego 
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Rys. 8.21. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa łódzkiego 

 
Rys. 8.22. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa małopolskiego 

 

Rys. 8.23. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  
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Rys. 8.24. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa opolskiego 

 
Rys. 8.25. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa podkarpackiego 
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Rys. 8.27. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa pomorskiego 

 
Rys. 8.28. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa śląskiego 

 

Rys. 8.29. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa świętokrzyskiego 
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Rys. 8.30. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa warmińsko – mazurskiego 

 
Rys. 8.31. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa wielkopolskiego 

 

Rys. 8.32. Istniejące instalacje stabilizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  
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Pozostałe 20% oczyszczalni z przedstawionych przedziałów w większości przypadków wykazywały 

instalacje do stabilizacji tlenowej. Sumaryczna ilość instalacji do stabilizacji tlenowej zatrzymuje się 

na poziomie 223. Pozostałe instalacje do stabilizacji oparte są na procesach beztlenowych. Stosowane 

Otwarte Komory Fermentacji (OKF) prowadzące proces fermentacji psychrofilowej stosowane są 

w większości przypadków z przedziałów wielkości oczyszczalni 2000-10000, 10000-50000 RLM 

i niejednokrotnie z przedziału 50000-100000 RLM. Sumaryczna ilość instalacji stabilizacji 

beztlenowej prowadzonej w OKF wynosi 104. Dominującym województwem w ilość oczyszczalni 

preferujących instalacje stabilizacji beztlenowej opartej na OKF jest województwo dolnośląskie  

(18 instalacji). 

Na około 90% oczyszczalni w zakresie wielkości >100000 RLM są instalacje stabilizacji beztlenowej 

oparte na zamkniętych Wydzielonych Komorach Fermentacji (WKFz) prowadzących proces 

fermentacji mezofilowej z odzyskiem biogazu i wykorzystywaniem go w kogeneracji. 

Zaobserwowano również, że w kilku przypadkach stosuje się stabilizację beztlenową w WKFz  

na oczyszczalniach ścieków już przy rzeczywistej wydajności oczyszczalni ścieków 25000 RLM. 

Sumaryczna ilość instalacji do stabilizacji beztlenowej opartej na WKFz wynosi 124  

na 2094 analizowanych oczyszczalni (rys. 8.1.17 do 8.1.32). Dominującymi województwami 

posiadającymi oczyszczalnie ze stabilizacją beztlenową metanową prowadzoną w WKFz  

są województwa Śląskie (19 instalacji) i Mazowieckie (15 instalacji). Na terenach oczyszczalni 

znajduje się około 52 instalacji do kompostowania (uwzględniając oczyszczalnie we wszystkich 

województwach). 

 

Proces higienizacji osadów ściekowych 

 

Analizując poniższe wykresy (rys.8.33 do 8.48) można zauważyć, że w każdym przedziale wielkości 

oczyszczalnie posiadają instalacje do higienizacji osadów. Najniższy odsetek stosowania instalacji 

higienizacji posiadają oczyszczalnie z 3 województw (Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego 

i Lubelskiego). W większości przypadków zachowana jest tendencja higienizacji wapnem osadów 

ściekowych, jeżeli znaczna ich część przeznaczona jest na cele rolnicze lub rekultywacyjne.  

 

 
Rys. 8.33. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa dolnośląskiego 
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Rys. 8.34. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa kujawsko – pomorskiego 

 
Rys. 8.35. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa lubelskiego 

 
Rys. 8.36. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  
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Rys. 8.37. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa łódzkiego 

 
Rys. 8.38. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa małopolskiego 

 
Rys. 8.39. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

  województwa mazowieckiego 
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Rys. 8.40. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa opolskiego 

 
Rys. 8.41. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa podkarpackiego 

 

Rys. 8.42. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  
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Rys. 8.43. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa pomorskiego 

 
Rys. 8.44. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa śląskiego 

 

Rys. 8.45. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa świętokrzyskiego 
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Rys. 8.46. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa warmińsko – mazurskiego 

 
Rys. 8.47. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa wielkopolskiego 

 

Rys. 8.48. Istniejące instalacje higienizacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków  

 województwa zachodniopomorskiego 
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Sumaryczna ilość instalacji do higienizacji osadów ściekowych na podstawie analizowanych ankiet 

wynosi 828. Najwięcej instalacji znajduje się na oczyszczalniach w województwach Wielkopolskim 

(105 instalacji), Małopolskim (75 instalacji), Mazowieckim (73 instalacje) i Podkarpackim  

(72 instalacje). 

 

Końcowe zagospodarowanie osadów ściekowych 

 

W istniejących instalacjach (sposobach) końcowego zagospodarowania osadów ściekowych 

w oczyszczalniach ścieków końcowe ich zagospodarowanie realizowane jest poprzez:  

 na terenie oczyszczalni 

- magazynowanie osadów na terenie oczyszczalni, w tym w lagunach i stawach  

oraz kształtowanie terenów oczyszczalni ścieków,   

- wytwarzanie kompostu,  

- termiczne przekształcanie. 

 

Sumując ilość oczyszczalni składujących lub magazynujących na swoim terenie osady ściekowe 

uzyskujemy wartość 968 z pośród 2094 analizowanych. Na terenie oczyszczalni osady ściekowe 

kompostuje 51 oczyszczalni. Na wykresach zamieszczono oczyszczalnie, które przekształcają osady 

ściekowe termicznie. Suszenie osadów odbywa się na 31 oczyszczalniach ścieków. Do spalania  

na terenie oczyszczalni osady kieruje 11 obiektów z zakresu >100000 RLM. Znaczna ilość 

oczyszczalni przekazuje osady do przetwarzania poza oczyszczalnię do podmiotów zewnętrznych  

(na wykresach na rysunkach od 8.49 do 8.64 opatrzone są nazwą „inne”). Ilość ta stanowi  

369 oczyszczalni. Należy zwrócić uwagę, że często zdarza się, że oczyszczalnie wydzielają ilość 

wyprodukowanych osadów i zagospodarowują je kilkoma sposobami. Po zsumowaniu ilości osadów 

zawartych w ankietach uzyskano wartość 53831,5 Mg s.m./rok, która odpowiada osadom 

magazynowanym na oczyszczalniach. Przekształcanie termiczne (spalanie) stanowi wielkość  

na poziomie 64677,5 Mg s.m./rok.  

 

 

 
Rys. 8.49. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa dolnośląskiego 
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Rys. 8.50. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa kujawsko – pomorskiego 

 
Rys. 8.51. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa lubelskiego 

 

 
Rys. 8.52. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa lubuskiego 
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Rys. 8.53. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa łódzkiego 

 
Rys. 8.54. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa małopolskiego 

 

Rys. 8.55. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa mazowieckiego 
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Rys. 8.56. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa opolskiego 

 
Rys. 8.57. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa podkarpackiego 

 

Rys. 8.58. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa podlaskiego 
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Rys. 8.59. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa pomorskiego 

 
Rys. 8.60. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa śląskiego 

 

 

Rys. 8.61. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa świętokrzyskiego 
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Rys. 8.62. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa warmińsko – mazurskiego 

 
Rys. 8.63. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa wielkopolskiego 

 

 
Rys. 8.64. Istniejące instalacje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych  

             na terenie oczyszczalni i poza terenem oczyszczalni województwa zachodniopomorskiego 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

oczyszczalnie magazynowanie 
lub składowanie 

cele rekultywacji 
terenów lub 

rolnicze

kompostowanie inne suszenie spalanie

zagospodarowanie

83

42

12
1

8

27

16

10
1

4
16

7
11

3 54 3 4
13 2 1 1 1 1

ilo
ść

 o
cz

ys
zc

za
ln

i [
sz

t.
]

woj. warmińsko - mazurskie

<2000 2000 > 10000 10000 >50000 50000 > 100000 100000<

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

oczyszczalnie magazynowanie 
lub składowanie 

cele rekultywacji 
terenów lub 

rolnicze

kompostowanie inne suszenie spalanie

zagospodarowanie

99

48

21
2

16

89

38 38

10
14

30

13

20

1

9

7 2 2 1 3 17
1 2

4 1 1

ilo
ść

 o
cz

ys
zc

za
ln

i [
sz

t.
]

woj. wielkopolskie

<2000 2000 > 10000 10000 >50000 50000 > 100000 100000<

0

10

20

30

40

50

60

oczyszczalnie magazynowanie 
lub składowanie 

cele rekultywacji 
terenów lub 

rolnicze

kompostowanie inne suszenie spalanie

zagospodarowanie

58

37

20

4

28

12

16

1 1

19

10
10

1 22 1 2
4 3 2

4
2 1

ilo
ść

 o
cz

ys
zc

za
ln

i [
sz

t.
]

woj. zachodniopomorskie

<2000 2000 > 10000 10000 >50000 50000 > 100000 100000<



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

164 
 

8.2 Instalacje istniejące poza terenem oczyszczalni ścieków   

 

Instalacje odwadniania 

Do instalacji odwadniania osadów znajdujących się poza terenem oczyszczalni można zaliczyć  

te przypadki, gdzie uwodnione osady komunalne wywożone są do większych oczyszczalni 

posiadających instalacje odwadniania. Takie praktyki stosują tylko małe oczyszczalnie z zakresu  

<2000 RLM. Zestawiając ilość zarejestrowanych przypadków w każdym województwie  

dla omawianego przedziału wielkości oczyszczalni (<2000 RLM) wartości te mieszczą się 

w przedziale od 2 do 5% oczyszczalni. 

Instalacje stabilizacji i higienizacji 

Nie stwierdzono natomiast przypadków wykorzystywania instalacji do stabilizacji umieszczonych 

poza terenem oczyszczalni. W przypadku instalacji do higienizacji osadów, można przyjąć,  

że wszystkie instalacje umiejscowione są na terenie oczyszczalni.   

Końcowe zagospodarowanie osadów ściekowych poza terenem oczyszczalni 

W istniejących sposobach końcowego zagospodarowania osadów ściekowych poza terenem 

oczyszczalni ścieków końcowe ich zagospodarowanie realizowane jest poprzez: 

 rolnicze wykorzystanie (odzysk na powierzchni ziemi poza instalacjami),  

 rekultywację terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów (odzysk na powierzchni 

ziemi poza instalacjami),  

 składowanie na składowiskach odpadów komunalnych (poza instalacjami),  

 rekultywacja biologiczna składowisk odpadów komunalnych (poza instalacjami), 

 do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (odzysk na powierzchni 

ziemi poza instalacjami), 

 produkcja paliwa alternatywnego, 

 przekazane innemu podmiotowi - metoda odzysku R 03, R 08, R13, R15.  

 

Ilość oczyszczalni wykorzystująca te sposoby/instalacje przedstawiona jest na wykresach na rys. 8.49 

do 8.64 w podrozdziale 8.1 opatrzona mianem „inne” i „kompostowanie”.  Zestawienie to ma na celu 

uzyskanie porównania ze sposobami końcowego zagospodarowania na „terenie oczyszczalni”. 

Najwyższy udział (około 70%) w składowaniu i rolniczym zagospodarowaniu osadów ściekowych 

w każdym województwie mają oczyszczalnie z zakresu <2000 i 2000-10000 RLM, co wskazują 

wykresy zamieszczone na rysunkach od 8.49 do 8.64. Wykorzystanie przyrodnicze osadów  

do rekultywacji gruntów odbywa się bezpośrednio lub jako kompost. Osady zmniejszają spójność gleb 

ciężkich, zwiększają ich przepuszczalność. Substancja organiczna w glebie lekkiej zwiększa polową 

pojemność wodną. Uwodnione osady poniżej 75% mogą być rozrzucany jako obornik. Natomiast 

powyżej 90 % - wprowadzone do gleby (poprzez iniekcję). Na cele rolnicze i rekultywacyjne osady 

ściekowe przekazuje 735 oczyszczalni. Do procesu kompostowania osady kieruje około  

116 oczyszczalni ścieków. W oczyszczalniach z przedziału wielkości 50000-100000 i  >100000 RLM 

ilość wyprodukowanych osadów zagospodarowywana jest kilkoma sposobami, z czego największy 

udział mają metody „inne”. W metodach tych osady przekazywane są poza oczyszczalnię  

do podmiotów zewnętrznych. Do procesu kompostowania przez podmioty zewnętrzne przekazano 

77073,6 Mg s.m./rok osadów ściekowych. Na termiczne przekształcanie (spalanie) na innych 

obiektach wybrane oczyszczalnie przeznaczyły 10438,9 Mg s.m./rok. Ogólna suma osadów 

zagospodarowanych/unieszkodliwianych poza terenem oczyszczalni w przeanalizowanych  

2094 i 42 oczyszczalniach wynosi 403625,2 Mg s.m./rok. 
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Część z wymienionych powyżej realizacji końcowego zagospodarowania osadów ściekowych łączy 

się z wykorzystaniem organicznym, związanym z potencjałem nawozowym i glebotwórczym osadów, 

obejmującym metody przetwarzania biologicznego, takie jak: 

 uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz – bezpośrednie wykorzystanie 

przetworzonego osadu z oczyszczalni w celu nawożenia gleb do produkcji roślin 

nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz;  

 rekultywacja – wykorzystanie osadu (w różnych formach przetworzenia) do przywracania  

lub nadania nowych wartości użytkowych gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym; 

 kompostowanie – w celu produkcji kompostu przeznaczonego do nawożenia gleb, 

spełniającego kryteria nawozu organicznego; 

 obróbka mechaniczno-biologiczna – w celu przygotowania osadów do odzysku  

lub unieszkodliwienia. 

 

Pozostała część z wymienionych powyżej realizacji końcowego zagospodarowania osadów 

ściekowych łączy się z przekazywaniem innemu podmiotowi w celu skierowania na różne instalacje 

recyklingu.  

Wymienione procesy determinują sposób końcowego zagospodarowania przetworzonych osadów. 

Uzupełnieniem mogą być procesy pośrednie wprowadzające dodatkowy etap przeróbki (mechaniczny 

i/lub biologiczny), umożliwiający skierowanie przetworzonych osadów dalej do recyklingu 

organicznego, energetycznego, materiałowego lub do składowania. Składowanie osadów w formie 

nieprzetworzonej będzie zabronione od 01.01.2016 r. (dopuszczone tylko przetworzone stabilizaty 

i zestalone popioły) [14]. 

 

Oczyszczalnie nieujęte w ankietach  

 

Odszukano również ilość brakujących oczyszczalni o wielkości powyżej 30000 RLM w zestawionych 

ankietach. Uwzględniono taką wielkość oczyszczalni, ze względu na znaczne ilości produkowanych 

osadów. Stwierdzono, że podczas weryfikacji ankiet, uwzględniając wszystkie województwa brakuje 

około 40 średnich i dużych oczyszczalni. Do ewidencji dołączono informacje z 42 brakujących 

oczyszczalni opierając się na danych ze sprawozdania z KPOŚK za 2013 rok [13], jak również 

z informacji udzielonych z bezpośredniego kontaktu z oczyszczalniami. W każdej z 42 analizowanych 

oczyszczalni wykorzystuje się instalacje do odwadniania (40 instalacji opartych na procesie 

prasowania i dwie na procesie odwirowania). Do stabilizacji osadów ściekowych 10 oczyszczalni 

(powyżej 80000 RLM) wykorzystuje fermentację metanową z odzyskiem biogazu. Fermentację 

z wykorzystaniem Otwartych Komór Fermentacji prowadzą 4 oczyszczalnie z przedziału  

>100000 RLM. Tlenową stabilizację osadów prowadzi 8 oczyszczalni. Pozostałe nie wykazują żadnej 

instalacji do stabilizacji osadów ściekowych. Z przeglądu 42 oczyszczalni instalacje do higienizacji 

wapnem posiadają 24 oczyszczalnie. Aż 7 z 42 oczyszczalni posiada instalacje do suszenia osadów 

ściekowych. Tendencje do końcowego zagospodarowania osadów ściekowych rozkładają się podobnie 

jak we wcześniejszych 2094 oczyszczalniach. Około 55% ilości osadów ściekowych 

wyprodukowanych przez te oczyszczalnie przekazywana jest na instalacje poza teren oczyszczalni. 

Około 15% z całej ilości jest magazynowana na terenie oczyszczalni, a 30% jest wykorzystywana 

rolniczo lub w celach rekultywacyjnych.  

W metodach zagospodarowania końcowego poza terenem oczyszczalni w większości przypadków 

osady przekazywane są do instalacji kompostowania, odzysku, wykorzystania rolniczego  

i rekultywacyjnego czy też stosowane do upraw roślin energetycznych (biomasa). W stosunku  

do oczyszczalni <30000RLM nieujętych w ankietach prawdopodobnie obserwować się będzie 
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podobny rozkład ilościowy instalacji do odwadniania, stabilizacji, higienizacji i końcowego 

zagospodarowania (jak to ma miejsce w oczyszczalniach z omawianych przedziałów wielkościowych 

przedstawionych powyżej).  

 

8.3 Ewidencja ilości wytworzonych osadów ściekowych w ankietowanych 

oczyszczalniach ścieków 

 

Jak wspomniano wcześniej ilość powstających osadów ściekowych zależy od składu ścieków  

oraz metody ich oczyszczania. Przyjmuje się, że w Polsce ogólna ilość komunalnych osadów 

ściekowych będzie wzrastać z uwagi na rozbudowę infrastruktury w zakresie odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych. Dla przypomnienia, w Traktacie Akcesyjnym przewidziano,  

że przepisy prawne Unii Europejskiej w tym zakresie, określone w dyrektywie 91/271/EWG, będą 

w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r. [3,4]. Według Aktualizacji Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) z 2009 r. zatwierdzonego przez RM 

w dniu 02 marca 2010 r., sucha masa osadów ściekowych została oszacowana na koniec 2015 r. 

na poziomie 662 tys. Mg s.m./rok [1]. Stanowi to 1,5 krotny wzrost ilości masy komunalnych 

osadów wytworzonych w 2007 r. w oczyszczalniach, które zostały zagospodarowane. Prognozowana 

dla 2015 r. ilość wytworzonych osadów ściekowych jest zgodna z ilością osadów oszacowaną 

w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 [3, 4, 9]. Według tego dokumentu również 

w kolejnych latach następować będzie przyrost ilości osadów ściekowych, osiągając w 2018 r. 

726 tys. Mg s.m./rok. W 2011 r. [8], ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 

wyniosła 519,2 tys. Mg suchej masy. Zatem według prognoz KPOŚK należy oczekiwać w ciągu 

kolejnych lat wzrostu ilości osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę. 
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Tabela 8.1. Ilości wytworzonych osadów ściekowych  na 2094 ankietowanych oczyszczalniach ścieków 

 
 

Uzyskane i zestawione w tabelach 8.1. i 8.2. dane pochodzące z analizy ankiet i sprawozdania KPOŚK 

za 2013 rok w sposób jednoznaczny weryfikują przedstawione na początku tego rozdziału prognozy. 

W Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2009 r., jak również 

Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, szacuje się na koniec 2015 roku ilość osadów  

na poziomie 662 tys. Mg s.m./rok. Sumaryczna ilość osadów ściekowych uzyskana na poziomie 

522134,2 Mg s.m./rok z całkowitej ilości 2094 oczyszczalni zawartych w ankietach  

i 42 uzupełnionych, wskazuje na niższą ilość osadów, niż szacowana. Nie zmienia tej proporcji 

również brak w ankietach około 1000 oczyszczalni (całkowita ilość oczyszczalni szacowana na około 

3100 [8]), ponieważ około 98% oczyszczalni produkujących największą ilość osadów zawarto 

w ankietach. Przyjąć można, że pozostałe (około 1000 oczyszczalni) w większości z przedziału 

 <2000, 2000-10000 RLM może produkować zgodnie z przedstawioną tabelą do około  

<2000 70 2481,30 <2000 77 377,60

2000 > 10000 43 2928,90 2000 > 10000 62 1414,90

10000 >50000 36 12096,20 10000 >50000 12 4455,00

50000 > 100000 4 3893,40 50000 > 100000 8 7802,70

100000 < 5 14674,90 100000 < 2 5338,00

158 36074,70 161 19388,20
<2000 31 250,90 <2000 65 277,40

2000 > 10000 29 830,90 2000 > 10000 8 409,90

10000 >50000 17 3465,10 10000 >50000 5 2739,00

50000 > 100000 2 2313,50 50000 > 100000 2 2815,90

100000 < 5 15058,20 100000 < 2 7691,20

84 21918,60 82 13933,40
<2000 109 597,88 <2000 43 562,20

2000 > 10000 36 1201,28 2000 > 10000 31 1938,75

10000 >50000 10 3980,50 10000 >50000 19 5965,14

50000 > 100000 5 5312,00 50000 > 100000 3 3317,30

100000 < 2 7438,00 100000 < 5 21666,80

162 18529,66 101 33450,19
<2000 20 45,30 <2000 48 279,70

2000 > 10000 29 1322,70 2000 > 10000 63 2637,46

10000 >50000 13 5134,10 10000 >50000 25 13579,10

50000 > 100000 1 1109,00 50000 > 100000 7 7412,40

100000 < 2 5276,00 100000 < 13 30519,40

65 12887,10 156 54428,06
<2000 73 602,24 <2000 33 131,90

2000 > 10000 38 2278,11 2000 > 10000 30 935,20

10000 >50000 9 4480,87 10000 >50000 6 2553,00

50000 > 100000 4 4251,80 50000 > 100000 3 5940,50

100000 < 4 20701,00 100000 < 1 3322,00

128 32314,02 73 12882,60
<2000 94 1028,70 <2000 83 392,30

2000 > 10000 75 3992,70 2000 > 10000 27 804,80

10000 >50000 16 7053,20 10000 >50000 16 4454,00

50000 > 100000 5 10216,62 50000 > 100000 4 2593,20

100000 < 5 22713,00 100000 < 3 7448,00

195 45004,22 133 15692,30
<2000 127 801,95 <2000 99 711,40

2000 > 10000 36 2000,20 2000 > 10000 89 3708,40

10000 >50000 27 9737,00 10000 >50000 30 15593,10

50000 > 100000 6 6314,40 50000 > 100000 7 8858,00

100000 < 10 56416,80 100000 < 7 26223,80

206 75270,35 232 55094,70
<2000 17 88,80 <2000 58 897,80

2000 > 10000 15 578,90 2000 > 10000 28 1550,88

10000 >50000 9 3654,40 10000 >50000 19 6252,88

50000 > 100000 5 5206,40 50000 > 100000 2 2283,00

100000 < 1 5485,90 100000 < 4 8282,20

47 15014,40 111 19266,11Podsumowanie
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35000,00 Mg s.m./rok osadów. Przy takim założeniu wartość końcowa osadów ściekowych  

ze wszystkich 3100 oczyszczalni będzie na poziomie 557100,00 Mg s.m./rok. Największą ilość 

osadów ściekowych zgodnie z załączoną tabelą 8.1. produkują 4 województwa (Mazowieckie, 

Wielkopolskie, Śląskie, Małopolskie), co stanowi 48% całości wyprodukowanych osadów 

ściekowych. Jest to związane z ilością dużych oczyszczalni ścieków z zakresu 50000-100000  

i >100000 RLM przypadających na województwo. 

 

Tabela 8.2. Ilości wytworzonych osadów ściekowych na 42 oczyszczalniach ścieków nie ujętych  

w analizowanych ankietach. Dane ze sprawozdania KPOŚK za 2013 [12] 

 

 

Poniżej zamieszczono zestawienia w postaci graficznej ilości powstałych osadów ściekowych  

w 2013 r. uwzględniające podział ze względu na sposoby zagospodarowania w poszczególnych 

województwach (rys. 8.65 do 8.80). 

 

10000 >50000 3 1614,60 10000 >50000

50000 > 100000 50000 > 100000 1 990,20

100000 < 1 1685,00 100000 < 1 1938,00

4 3299,60 2 2928,20
10000 >50000 10000 >50000 2 488,50

50000 > 100000 50000 > 100000 1 655,50

100000 < 1 1721,90 100000 <

1 1721,90 3 1144,00
10000 >50000 1 415,00 10000 >50000 1 638,00

50000 > 100000 50000 > 100000 3 3513,20

100000 < 1 1921,00 100000 <

2 2336,00 4 4151,20
10000 >50000 10000 >50000 1 464,00

50000 > 100000 50000 > 100000 3 2334,40

100000 < 100000 < 1 1585,70

5 4384,10
10000 >50000 1 189,00 10000 >50000 2 732,00

50000 > 100000 1 1566,00 50000 > 100000

100000 < 100000 <

2 1755,00 2 732,00
10000 >50000 1 123,00 10000 >50000 2 1269,00

50000 > 100000 1 1249,00 50000 > 100000

100000 < 1 1917,00 100000 <

3 3289,00 2 1269,00
10000 >50000 1 97,00 10000 >50000

50000 > 100000 1 1348,20 50000 > 100000 1 1503,10

100000 < 100000 < 1 1430,30

2 1445,20 2 2933,40
10000 >50000 3 1744,90 10000 >50000 1 553,50

50000 > 100000 50000 > 100000 3 3917,50

100000 < 100000 < 1 3381,00

3 1744,90 5 7852,00

całkowita ilość oczyszczalni 42 sumaryczna ilość osadów s.m. Mg/rok 40985,50
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Rys. 8.65. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni  

ścieków województwa dolnośląskiego 

 

Rys. 8.66. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa kujawsko – pomorskiego 

 
Rys. 8.67. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa lubelskiego 

2712,4

3652,7

7166,2

4415,5

1359,41219,0

3354,2

15495,0

woj. dolnośląskie
całkowita ilość osadów  39374,3 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

3285,9

1165,0

6089,6

636,0113,0

2243,6

4515,7

1819,0

3772,7

woj. kujawsko - pomorskie 
całkowita ilość osadów  23640,5 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

2111,9 459,5

7512,5

761,363,3

2659,5

7297,7

woj. lubelskie
całkowita ilość osadów  20865,7 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok
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Rys. 8.68. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa lubuskiego 

 
Rys. 8.69. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa łódzkiego 

 
Rys. 8.70. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa małopolskiego 

1172,8 365,2

3117,7

1023,9

187,6

1000,0

143,7

5876,2

woj. lubuskie
całkowita ilość osadów  12887,1 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

5862,6

3639,2

7257,9

166,6

8127,0

4814,2

4201,5

woj. łódzkie
całkowita ilość osadów  34069,0 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

874,4

2938,7

3660,0

1708,6

7832,5

3639,9

9370,0

5920,0

12349,2

woj. małopolskie
całkowita ilość osadów  48293,2 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok
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Rys. 8.71. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa mazowieckiego 

 

Rys. 8.72. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa opolskiego 

 

Rys. 8.73. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa podkarpackiego 

6074,3 2613,8

7887,4

482,7
243,1

894,1

25125,0

18326,3

15068,9

woj. mazowieckie
całkowita ilość osadów  76715,6 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

2164,8
141,1

6246,7

1600,0
522,0

70,0

6014,7

woj. opolskie
całkowita ilość osadów  16759,3 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

3029,0
428,3

3611,9

4322,0

658,1

3358,4

6908,7

woj. podkarpackie
całkowita ilość osadów  22316,4 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok
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Rys. 8.74. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa podlaskiego 

 

Rys. 8.75. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa pomorskiego 

 

Rys. 8.76. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa śląskiego 

7614,4

341,4

4293,2

165,7

160,0

2431,0
71,7

woj. podlaskie
całkowita ilość osadów  15077,4 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

2393,5

2082,5

5660,7

1384,1

449,6

1225,0

10769,7

8372,3

5264,0

woj. pomorskie
całkowita ilość osadów  37601,4 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

1489,5 510,5
1509,6

4824,9

5831,4

6663,7
37982,6

woj. śląskie
całkowita ilość osadów  58812,2 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok
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Rys. 8.77. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa świętokrzyskiego 

 
Rys. 8.78. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa warmińsko – mazurskiego 

 
Rys. 8.79. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa wielkopolskiego 

949,4

896,4

1768,1

55,4

929,9

44,3

2947,1

604,1

5419,9

woj. świętokrzyskie
całkowita ilość osadów  13614,6 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

4420,9

90,9

5312,8

366,1
113,0

324,0

3747,0

2586,6

woj. warmińsko - mazurskie
całkowita ilość osadów  16961,3 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok

4407,5
1270,8

17069,1

2223,45483,9

14013,0

13560,4

woj. wielkopolskie
całkowita ilość osadów  58028,1 Mg s.m./rok

magazynowanie na oczyszczalni Mg s.m./rok

składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok
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Rys. 8.80. Ilość osadów ściekowych w końcowym zagospodarowaniu z oczyszczalni 

ścieków województwa zachodniopomorskiego 

 

Analizując powyższe wykresy, stwierdzono, że w województwie podlaskim magazynuje się  

aż 50% całości wytworzonych osadów ściekowych. Kolejnym województwem, które magazynuje 

znaczne ilości osadów ściekowych jest województwo warmińsko – mazurskie, gdzie udział ten sięga 

26%. Najwięcej osadów ściekowych składuje się w województwach łódzkim i dolnośląskim i wynosi 

to odpowiednio 10,7% i 9,3% całości osadów przypadających na województwo. Średni udział w ilości 

25% całości wytworzonych osadów ściekowych w końcowym ich zagospodarowaniu stanowi 

wykorzystanie rolnicze. Najwyższy udział w tej metodzie zagospodarowania osadów ściekowych 

mają województwa opolskie i lubelskie, gdzie oczyszczalnie przekazują wytworzone osady w ilości 

37,3% i 36,0%. Aż 19,4% osadów ściekowych w województwie podkarpackim trafia do rekultywacji 

terenów. Pozostałe województwa tą metodę zagospodarowania końcowego osadów wykorzystują 

średnio w 6%. Do produkcji roślin przeznaczonych na kompost najwięcej, bo 16,2% przekazują 

oczyszczalnie ścieków z województwa małopolskiego. Wykorzystanie osadów ściekowych  

w metodach kompostowania średnio z województw wynosi około 12,8%. Pozostałe metody 

końcowego zagospodarowania osadów ściekowych, umieszczone pod nazwą „inne” stanowią wartość 

średnią około 30%. 

 

 

8.4 Bariery przy doborze i stosowaniu instalacji w poszczególnych etapach gospodarki 

osadowej    

 

Bariery w stosowaniu urządzeń do odwadniania osadów ściekowych 

 

1. Pierwszą barierą/problemem przy doborze urządzeń odwadniających jest przeprowadzenie 

testów pilotowych urządzeń przy jednakowych warunkach (uwodnienia na tym samym 

poziomie, stopniu przefermentowania, odgazowania, temperatury, pH, itp.), zbliżonych  

do ostatecznych warunków roboczych. Zalecanym jest także, aby w trakcie testów na terenie 

oczyszczalni nie odbywały się żadne prace budowlane, czy modernizacyjne. 

2. Koszt flokulantów, ich dobór, metoda rozrabiania i sposób dawkowania. Budowa 

kompleksowej stacji rozrabiająco – dawkującej flokulant do osadów ściekowych  

przed procesem odwadniania. Należy dopilnować, aby zoptymalizowane zostało dozowanie 

flokulantu (czas jego reakcji z osadami). W przypadku braku flokulacji może dojść  
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7683,8

1183,9
608,2
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2499,0

777,2

6869,9
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składowane na składowiskach Mg s.m./rok

rolniczo  Mg s.m./rok

rekultywacyjnie Mg s.m./rok

produkcja roślin na kompost Mg s.m./rok

spalanie poza oczyszczalnią Mg s.m./rok

spalanie Mg s.m./rok

kompost Mg s.m./rok

inne Mg s.m./rok
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do wyślizgnięcia się osadów ściekowych ze strefy prasy. Z tego powodu w wielu przypadkach 

producenci wymagają minimum 5% zawartości suchej masy w osadach ściekowych,  

które mają być poddane obróbce za pomocą taśmowej prasy filtracyjnej. 

3. W związku z dużym kosztem flokulantów może dojść do zmniejszenie zużycia flokulantu,  

co przekłada się na mniejsze odwodnienie osadów, lub wręcz zamienia się go na tańszy, który 

nie zawsze posiada te same właściwości. Skutki w każdym wypadku są podobne – osady  

są mniej odwodnione. 

4. Bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na stosowanie urządzeń do odwadniania 

osadów ściekowych jest nierównomierność jakościowa osadów podawanych na stację 

odwadniania osadów, zmieniająca się nawet w przeciągu doby. 

5. Wybór urządzeń i ich eksploatacja, bez prowadzenia testów pilotowych jak również  

złe opracowanie założeń przetargowych to kolejny często zdarzający się problem przy 

doborze instalacji do odwadniania osadów. 

 

Bariery w stosowaniu instalacji do stabilizacji osadów ściekowych 

 

Stabilizacja beztlenowa w WKFz 

1. Pierwszą barierą/problemem przy inwestowaniu na małych i średnich oczyszczalniach 

(2000>10000 i 10000>50000 RLM) w instalację do stabilizacji wykorzystującej proces 

fermentacji metanowej z odzyskiem biogazu jest próg rentowności związany  

z przedsięwzięciem. 

2. Wysokie koszty instalacji jak również jej eksploatacji. Wartości te mogą być skompensowane 

przez moc elektryczną uzyskaną z biogazu, przy założeniu, że biogaz będzie wykorzystywany 

do jej produkcji w systemie kogeneracji. 

3. Ograniczenia do budowy instalacji fermentacji metanowej wynikające ze składu ilościowego 

i jakościowego osadów ściekowych (zawartość związków inhibitujących proces fermentacji, 

lub mała ilość osadów ściekowych). 

4. Oprócz kosztów inwestycyjnych (uzależnionych od rozmiarów obiektu) i zużycia mocy 

należy również wziąć pod uwagę, że w procesie fermentacji powstaje dużo wody 

nadosadowej (odcieków), które zwiększają poziom azotu i chemicznego zapotrzebowania  

na tlen w oczyszczalni ścieków. 

 

Stabilizacja beztlenowa w OKF 

1. Brak możliwości sterowania temperaturą (brak ogrzewania), zmienną w ciągu roku,  

jak również stopniem wymieszania zawartości komory (brak mechanicznego mieszania). 

2. Fermentacja przebiega wolniej w porównaniu z fermentacją metanową w WKFz - znaczne 

wydłużenie czasu przetrzymania osadów w komorach co przedkłada się na ich objętość. 

3. Prowadzenie procesu fermentacji psychrofilowej – mała efektywność.  

4. Brak pozyskiwania biogazu, który można wykorzystać do produkcji ciepła oraz energii 

w systemie kogeneracji.    

 

Stabilizacja tlenowa (STO lub KSTO) 

1. Jedną z podstawowych barier w stosowaniu STO to koszty eksploatacyjne wynikające  

z energochłonności procesu. 

2. Pogorszenie właściwości osadów względem kolejnego procesu jakim jest odwadnianie – 

obniżona efektywność mechanicznego odwadniania osadów na prasach i wirówkach.  
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3. Mała możliwość kontroli przebiegu procesu i wpływu na parametry zewnętrzne  

np.: temperaturę. 

4. Ujemny bilans energetyczny wynikający z ciągłej pracy dmuchaw dostarczających powietrze 

(tlen) niezbędne do prowadzenia procesu przy jednoczesnym braku produkcji biogazu,  

a co za tym idzie ciepła i energii.      

5. Niebezpieczeństwo uciążliwości dla środowiska w postaci np. nieprzyjemnego zapachu,  

które jest znacznie większe niż w przypadku stosowania stabilizacji beztlenowych 

prowadzonych w układach zamkniętych zhermetyzowanych [12]. 

 

Bariery w stosowaniu instalacji do higienizacji osadów ściekowych 

 

1. Pasteryzacja wiąże się z dużym zużyciem energii.  

2. Wapno może rozrzedzić osady ściekowe, ale również zanieczyścić je. Konieczne  

jest monitorowanie jakości wapna. 

3. Koszty wynikające z wykorzystania dużej ilości wapna. 

 

Bariery w stosowaniu końcowego zagospodarowania osadów ściekowych 

 

1. W najbliższym czasie wiele oczyszczalni ścieków będzie zmuszonych do wyboru 

odpowiedniej opcji unieszkodliwienia i zagospodarowania osadów - najkorzystniejszej 

w danych warunkach, optymalnej ekonomicznie, proekologicznej, lecz przede wszystkim 

gwarantującej długotrwałe i pewne rozwiązanie problemu. Wymagać to będzie szerszego 

spojrzenia na gospodarkę komunalnymi osadami ściekowymi.  

2. W prasie branżowej wiele miejsca poświęca się nowym technologiom odwadniania suszenia 

i spalania osadów, brak jest jednak informacji o tym, jak kompleksowo zaplanować, 

zaprojektować oraz wdrożyć system gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi.  

3. Niestety, najczęściej wszelkie działania dotyczące zagospodarowania osadów podejmowane 

są pochopnie i indywidualnie, bez niezbędnej analizy wielu czynników mających wpływ  

na ich powodzenie.  

4. Punktem wyjścia w planowaniu gospodarki osadami ściekowymi powinna być informacja 

o realnych możliwościach zagospodarowania osadów na danym terenie, a dopiero potem 

dobranie ścieżki technologicznej, tzn. urządzeń, procesów, a także rozwiązań logistycznych, 

umożliwiających skorzystanie z wybranej metody. Działania powinny być podejmowane 

zawsze w tej kolejności.  

 

 

8.5 Potencjalne inwestycje w oczyszczalni i poza jej terenem w zakresie modernizacji, 

rozbudowy i budowy instalacji do gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi 

 

Instalacje odwadniania  

 

Zestawiając koszty transportu, unieszkodliwiania i ewentualnego suszenia osadów zauważamy 

bezpośrednie ich uzależnienie od efektywności odwadniania osadów i uzyskanej w jego wyniku 

zawartości suchej masy. Autorzy zalecają zatem wymianę nieefektywnych urządzeń wchodzących 

w skład instalacji do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalniach, które nie uzyskują 

zakładanych efektów, ze względów na zły dobór urządzeń jak również ich wiek i stan. Przy nowych 

inwestycjach zalecają szczegółowe kalkulowanie wyników procesu odwadniania oraz kosztów 
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zużycia energii i chemikaliów w drodze badań pilotażowych różnych opcjonalnych rozwiązań  

oraz jego uwzględnianie w podejmowaniu decyzji i procesach przetargowych.  

 

Instalacje stabilizacji  

 

Wzrost kosztów zewnętrznych źródeł energii, jej cen gwarantowanych oraz innych systemów 

wspierania odnawialnych źródeł energii są bodźcami dla zwiększenia inwestycji ze szczególnym 

uwzględnieniem udziału fermentacji beztlenowej i produkcji biogazu w średnich, dużych  

(od 30000 do 100000 RLM) oczyszczalniach ścieków. Jednak głównym celem fermentacji osadów 

jest ich stabilizacja; ponadto, jeśli produkcja energii ma ulec maksymalizacji, poszczególne procesy 

powinny być w dalszym ciągu optymalizowane i rozwijane [2, 10, 11]. Proponuje się również 

zmodernizować, lub projektować nowe instalacje obróbki wstępnej osadów ściekowych,  

takiej jak dezintegracja ultradźwiękowa, mechaniczna lub termiczna w celu zwiększenia produkcji 

biogazu. Aczkolwiek metody te pociągają za sobą dodatkowe inwestycje i koszty eksploatacji. 

Niemniej jednak pomyślne stosowanie rozwiązań technicznych daje oszczędności finansowe,  

np. według szacunków firmy Ultrawaves GmbH technologia dezintegracji ultradźwiękowej wdrożona 

w oczyszczalni ścieków w Bambergu (Niemcy) celem eliminacji lotnych substancji w suchej masie 

pozwoliła zaoszczędzić ok. 1,5 mln euro, ponieważ nie było potrzeby budowy nowej komory 

fermentacyjnej [7]. Szeroko stosowana fermentacja beztlenowa, zwłaszcza z zastosowaniem 

zaawansowanych metod obróbki wstępnej, powoduje bardzo niską emisję dwutlenku węgla; mogą 

jednak wystąpić problemy z siloksanem, siarką lub zanieczyszczeniami w postaci związków 

chlorowców, które powodują korozję sprzętu bądź nieoczekiwane zmiany w przebiegu procesów 

i destabilizację [2].  

 

Instalacje higienizacji 

 

Ponadto technologie unieszkodliwiania osadów stosowane w Polsce wpływają na koszty ich przeróbki 

w oczyszczalniach, przy czym w większości przypadków zdaniem autorów opracowania wymagana 

i zalecana jest higienizacja osadów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie. W przypadku 

kompostowania traktowanego, jako opcjonalne rozwiązanie gospodarki osadami, dostępność gruntów, 

a tym samym cena kompostowania mogą się znacznie różnić w zależności od oczyszczalni ścieków. 

 

Instalacje końcowego zagospodarowania osadów ściekowych 

 

Proponowane inwestycje przez autorów powinny być poprzedzone sporządzeniem analizy 

przyrodniczo-rolniczego wykorzystania osadów i należy sprawdzić, gdzie najbliżej znajdują się tereny 

z możliwością zagospodarowania osadów, czy są to tereny do rekultywacji, czy tereny rolnicze,  

jaka jest ich wielkość, kto jest ich właścicielem, jaki jest plan ich zagospodarowania oraz jak długo 

miałaby trwać ich eksploatacja. Dzięki takiej analizie będzie można m.in. ustalić, czy obszar 

przewidziany do przyrodniczo-rolniczego zastosowania osadów nie jest zbyt mały. Kolejną metodą 

zagospodarowania osadów jest termiczne unieszkodliwianie. Jej zastosowanie powoduje maksymalną 

redukcję ilości osadów, dlatego powinna być brana pod uwagę przede wszystkim w dużych miastach  

i aglomeracjach, gdzie powstają ogromne ilości osadów. Termiczne unieszkodliwianie jest metodą 

przeróbki osadów, ta metoda pozwala na 80 bądź 90% redukcję ilości osadów i dlatego zostało uznane 

za metodę zagospodarowania osadów.  
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9 ZIDENTYFIKOWANIE ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW  

Z ZAGOSPODAROWANIEM ZALEGAJĄCYCH NA TERENIE 

OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH  

Z PODANIEM ICH PRZYCZYN (TECHNICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH, 

PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH) 

 

 

9.1 Problemy techniczne i środowiskowe 

 

Problem ilości osadów zalegających na oczyszczalniach komunalnych 

 

Ogólnie można zdefiniować magazynowanie osadów ściekowych, podobnie jak innych odpadów,  

jako czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie osadów przed ich transportem, odzyskiem  

lub unieszkodliwianiem, które obejmuje procesy ostatecznej likwidacji i usuwania z terenu 

oczyszczalni. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2013 r.[1] ilości zmagazynowanych osadów 

ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych stopniowo się 

zmniejszają. O ile w roku 2005 była to ilość wynosząca 9 343 tys. ton s.m., w roku 2010  

około 6 450,5 tys. ton s.m., a w 2012 r. wynosiła 6 516 tys. ton s.m. 

Równocześnie, powyższe dane GUS wskazują, że ilość osadów z oczyszczalni przemysłowych, 

nagromadzonych na terenie oczyszczalni, również zmalała. W roku 2005 ilość ta wynosiła  

około 8 560 tys. ton s.m., w roku 2010 około 6 118 tys. ton s.m., a w roku 2012  

około 6 308 tys. ton s.m.  

Również ilość osadów z oczyszczalni komunalnych, nagromadzonych na terenie tych oczyszczalni 

zmniejsza się. W roku 2000 ilość ta wynosiła 675 tys. ton s.m., w roku 2005 783 tys. ton s.m.,  

w roku 2010 około 332 tys. ton s.m., a w roku 2012  208 tys. ton s.m. 

Z zestawienia ilości osadów ściekowych w poszczególnych województwach, składowanych 

(nagromadzonych) w roku 2012 na terenie oczyszczalni komunalnych, wynika, że największą ilość 

nagromadzono w województwie łódzkim - około 170 tys. ton s.m., t.j. 81,7 % ogólnej ilości osadów 

nagromadzonych na wszystkich krajowych oczyszczalniach komunalnych. Następne w kolejności są: 

województwo podlaskie - 20 tys. ton s.m. (9,6 %) i województwo warmińsko-mazurskie -  

10,1 tys. ton s.m. (4,9 %), co w powyższych trzech województwach stanowi łącznie 96 % ogólnej 

ilości osadów nagromadzonych, w roku 2012, na oczyszczalniach ścieków komunalnych. 

Należy podkreślić, że właściwe planowanie, a następnie realizacja działań i inwestycji dotyczących 

zagospodarowania osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni, w tym osadów czasowo 

nagromadzonych na ich terenie, wymaga stosunkowo dokładnego określenia ilości tych osadów. 

Powyższe powinno wynikać z pomiarów, które zazwyczaj nie są wykonywane. Powoduje to, że ilości 

podawane dla tych osadów, szczególnie dla celów statystycznych, w wielu przypadkach mają 

stosunkowo mało wspólnego z rzeczywistością.  

W praktyce ilości osadów powstających na komunalnych oczyszczalniach ścieków szacowane są 

głownie na podstawie uśrednionych wskaźników jednostkowych. Przygotowanie rzetelnych 

informacji o globalnych ilościach osadów ściekowych zmagazynowanych na terenach oczyszczalni 

komunalnych jest dość trudne i wymagające dłuższego okresu czasu (rozdz. 7).  
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Problem jakości osadów zalegających na oczyszczalniach komunalnych 

 

Planowanie rozwiązań dla osadów zalegających na komunalnych oczyszczalniach wymaga również 

określenia ich jakości. Przy rozwiązywaniu problemów długotrwale magazynowanych osadów 

ściekowych, oprócz problemów ilościowych należy, bowiem uwzględnić mogące wystąpić problemy 

jakościowe.  

Wraz z upływem czasu mogła się, bowiem zmienić nie tylko konsystencja, ale też skład jakościowy 

nagromadzonych latami osadów, co wymaga przeprowadzenia stosownych badań  

ich składu dla wyboru stosownego rozwiązania.  

W osadach magazynowanych, w dłuższym okresie czasu, zwiększa się ilość metali ciężkich  

na jednostkę suchej masy, bowiem sucha masa zmniejsza się w czasie procesu stabilizacji 

zachodzącego podczas tymczasowego magazynowania, szczególnie wówczas, gdy dane osady 

ściekowe były niecałkowicie ustabilizowane. Natomiast, w osadach ściekowych, które były długo 

magazynowane, może poprawić się skład bakteriologiczny, chociaż stężenie metali ciężkich będzie 

rosło proporcjonalnie do zachodzącej stabilizacji tych osadów. 

 

 

Problemy związane z różnymi formami magazynowania osadów 

 

Ponieważ w przeszłości, praktycznie rzecz biorąc, gospodarka osadami ściekowymi  

nie była właściwie realizowana w praktyce, to ich magazynowanie przyjęło różne formy.  

Umożliwił to fakt, że komunalne oczyszczalnie ścieków planowane były wówczas na znacznych 

terenach, w związku z istniejącymi założeniami w stosunku do wzrostu liczby ludności, ilości zużycia 

wody i prognozowanych ilości ścieków. Powyższe umożliwiło z kolei w wielu przypadkach 

magazynowanie osadów ściekowych na składowiskach, poletkach, lagunach i stawach ściekowych 

znajdujących się na terenach oczyszczalni. Oprócz tego osady ściekowe magazynowano, w przypadku 

istnienia takich możliwości również na terenach przyległych do oczyszczalni lub na terenach 

pobliskich. Osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni wywożono też na wysypiska odpadów, 

często nielegalne. Chociaż wydaje się, że takie rozwiązania winny być już przeszłością, to ostatni 

raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) nie pozostawia w tym względzie wątpliwości.  

Wskazuje, bowiem, że blisko połowa badanych oczyszczalni ścieków komunalnych magazynowała 

osady ściekowe w warunkach, które mogły stwarzać zagrożenie dla środowiska. W raporcie NIK 

wskazano między innymi, że osady ściekowe magazynowano na podłożu nieutwardzonym  

lub niezadaszonym. Równocześnie 73% badanych oczyszczalni komunalnych nieprawidłowo 

prowadziło ewidencję wytwarzania i przekazywania osadów ściekowych. Mimo, że raport NIK 

dotyczył tylko niewielkiej liczby oczyszczalni ścieków, to ujawnił szereg praktyk mogących 

występować na innych oczyszczalniach komunalnych i mieć wpływ na rozwiązania techniczne 

występujących problemów. 

 

 

Problemy techniczne 

 

Problemy techniczne mogą wynikać z wyboru decyzji o łącznym czy osobnym rozwiązywaniu 

przeróbki osadów ściekowych powstających podczas bieżącego oczyszczania ścieków z osadami 

ściekowymi zalegającymi na oczyszczalniach. Należy jednak podkreślić, że osady ściekowe 

powstające na danej oczyszczalni wymagają indywidualnego podejścia, co jest w pewnym stopniu 

równoznaczne z optymalizacją technologii gospodarki osadowej. Należy przy tym brać pod uwagę 
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fakt, że optymalizacja układu technologicznego jest procesem złożonym. Istnieje, bowiem szeroka 

gama możliwych rozwiązań, zarówno pod względem możliwości technologicznych,  

jak i technicznych, co wykazano uprzednio.  

Dlatego proces optymalizacyjny winien być poprzedzony głęboką analizą poszczególnych elementów 

oczyszczania ścieków i elementów przeróbki osadów ściekowych. Istotnym jest, aby proces ten 

poparty był praktycznym doświadczeniem, co pozwoli wdrożyć najlepsze rozwiązanie  

dla analizowanej oczyszczalni.  

Szczególnie istotny jest dobór właściwych urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadów,  

co wielokrotnie podkreślano w obrębie niniejszej pracy. W przypadku dalszej przeróbki osadów, 

skuteczność odwadniania osadów ma istotne znaczenie dla energochłonności zastosowanych dalszych 

procesów. Ważnym elementem udanych inwestycji osadowych jest wybór rozwiązań posiadających 

sprawdzone w praktyce referencje. Instalacje prototypowe na polskim rynku osadowym należy 

stosować do testów, a nie do zastosowań w skali technicznej. 

Należy dodać, że ostatnio rozpoczęto pewne próby zastosowania różnych biopreparatów  

w stawach i lagunach ze zmagazynowanymi osadami ściekowymi, w celu zmniejszenia ich ilości. 

Sprawę przydatności tego rozwiązania należy przeanalizować podczas prac nad strategią, gdy będą 

znane wyniki w tym zakresie.  

 

 

Problemy środowiskowe 

 

Nieprawidłowości wskazane w raporcie NIK, jak i inne wynikające z prowadzonych niewłaściwych 

praktyk, związanych ze sposobami magazynowania osadów ściekowych, powodują szereg istotnych 

problemów środowiskowych. Analizując skutki niekorzystnego wpływu osadów ściekowych  

na środowisko należy brać pod uwagę cechy tych osadów, a mianowicie: dużą zawartość wody, 

uciążliwości zapachowe, zagrożenia bakteriologiczne, zawartość metali ciężkich i substancji 

niebezpiecznych. 

Uciążliwym problemem dla mieszkańców zlokalizowanych w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków  

jest długotrwałe i wzmożone natężenie nieprzyjemnych odorów i rozprzestrzenianie się 

chorobotwórczych aerozoli. Istnieje również możliwość zanieczyszczenia wód, zarówno 

powierzchniowych,  jak i podziemnych, jak też skażenie czystości powietrza. Szczególnie 

niebezpieczne jest zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi i substancjami toksycznymi oraz 

pasożytami jelitowymi, pałeczkami Salmonelii i wirusami. Dodatkowo, osady ściekowe 

nagromadzone w lagunach i stawach stwarzają zagrożenie zdrowotne dla pracowników oczyszczalni  

i mogą być źródłem przenoszenia zanieczyszczeń i chorób przez zwierzęta i ptaki. 

Zmagazynowane osady ściekowe stwarzają szereg problemów, ponieważ w dłuższym okresie czasu 

powstają znaczne ilości osadów, które zajmują powierzchnię na oczyszczalni. Problemem jest również 

magazynowanie osadów ściekowych w okresie zimy. Osady ściekowe, które były magazynowane  

w długim okresie czasu, winny być sukcesywnie unieszkodliwiane na oczyszczalni,  

po jej wyposażeniu w urządzenia do ich przeróbki, lub też, po ich stosownym przygotowaniu, 

ewentualnie unieszkodliwiane w sąsiednich oczyszczalniach posiadających stosowne urządzenia. 

Należy również rozważyć, tam gdzie jest to stosowne, unieszkodliwianie zmagazynowanych osadów 

ściekowych, wraz z nowo powstającymi osadami, w regionalnych stacjach przeróbki osadów 

ściekowych, gdy nie mogą być przetworzone w miejscach ich wytworzenia.  
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9.2 Problemy prawne i ekonomiczne  

  

Problemy prawne 

 

Problem racjonalnego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych stał się w Polsce 

poważnym problemem o charakterze społecznym, ekologicznym, technicznym i ekonomicznym.  

W Polsce komunalna gospodarka osadowa nie posiada jednak długich tradycji i nie wypracowała 

jeszcze uznanych standardów. W związku z powyższym rozwiązania prawne nie nadążają  

za postępem technicznym zachodzącym w tej dziedzinie na świecie. 

Polskie prawodawstwo w tym zakresie bazuje głównie na dokonaniach unijnych i tylko częściowo  

na krajowych i nie sięga po sprawdzone rozwiązania prawne innych państw, które mają stosowne 

doświadczenia praktyczne, czego przykładem w Europie jest Szwajcaria, a poza Europą - USA.  

Należy również podkreślić, że rozwiązania prawne dotyczące osadów ściekowych zostały w Polsce, 

wymuszane przez prawodawstwo wspólnotowe. Jak wskazano uprzednio, wspólnotowy dorobek 

prawny, dotyczący osadów ściekowych, opiera się na następujących aktach:  

 dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,  

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie  

(zwana dyrektywą osadową); 

 dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca ścieków komunalnych 

(zwana dyrektywą ściekową); 

 dyrektywa Rady 99/31/EWG  z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  

w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

 

Przy tej okazji warto podać zapisy, jakie znalazły się, w 1991 roku, w preambule dyrektywy ściekowej 

w stosunku do komunalnych osadów ściekowych: 

 odprowadzanie osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych winno być podporządkowane 

ogólnym zasadom lub przepisom i/lub szczegółowym uzgodnieniom; 

 powinno się wspierać powtórne wykorzystanie osadów powstających na oczyszczalniach 

ścieków; 

 niezbędne jest monitorowanie usuwania osadów; 

 ważne jest zapewnienie, aby informacje o odprowadzaniu osadów były dostępne  

dla społeczeństwa w postaci okresowych sprawozdań. 

    

Zapisy powyższe zostały uściślone w artykule 14 tej dyrektywy w następujący sposób: 

 osady powstające w wyniku procesu są wykorzystywane ponownie, tam  

 gdzie jest to właściwe,  

 odprowadzanie osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych winno być poddane ogólnym 

zasadom rejestracji lub zezwoleniom, 

 metody zmierzające do usuwania osadów do minimum ograniczają niekorzystny ich wpływ  

na środowisko. 

 

Jeżeli chodzi o dyrektywę osadową, wprowadzającą ograniczenia w używaniu osadów w rolnictwie,  

to należy podkreślić, że weszła w życie wiele lat temu i jej niedoskonałości uznaje również Komisja 

Europejska, która planuje wprowadzenie zmian. Świadczy o tym „Trzeci dokument roboczy  

w sprawie wykorzystania osadów ściekowych (env.e.3/lm, Bruksela, 27.04.2000)”. Zmiany te będą,  

w przyszłości zintegrowane ze strategią Komisji Europejskiej dotyczącą wykorzystania gleb  
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w państwach członkowskich. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 22 września 2006 r.  

pn.: „Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby (COM/2006/231 wersja ostateczna –  

nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym) odniósł się do środków mających na celu ochronę gleby 

i wskazał na konieczność uwzględnienia problemu ochrony gleby w różnych politykach sektorowych. 

Łączy się to z koniecznością przeglądu oddziaływania różnych przepisów, w szczególności dyrektywy 

w sprawie osadów ściekowych (86/278/EWG), na kwestie ochrony gleby. Istotnym jest w tym 

przypadku podejmowanie odpowiednich środków w celu zapobiegania zanieczyszczeniu gleby  

przez substancje niebezpieczne.  

Proponowane zmiany będą obejmować między innymi wymogi zapobiegania zanieczyszczeniom, 

przeróbki i wykorzystania osadów ściekowych. Zmierza to oczywiście do redukcji niebezpiecznych 

substancji organicznych i metali ciężkich w ściekach zrzucanych do kanalizacji i w wyniku tego 

przedostających się do osadów ściekowych. Oprócz wymogu stosownej przeróbki osadów 

ściekowych, planuje się również wprowadzenia odpowiedzialności producenta osadów, certyfikację 

oraz wymóg stosownych informacji dla producenta i odbiorcy osadów ściekowych.  

Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi związanymi z postępowaniem z komunalnymi osadami 

ściekowymi są:  

 ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z póź. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. z 2010 Nr 137, poz. 924), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów na składowisku odpadów danego typu  

(Dz. U. z 2013, poz. 38).  

 

 

Problemy ekonomiczne  

 

Pierwsze trzy wymienione powyżej dyrektywy, odnoszące się bezpośrednio (86/278/EWG  

i 99/31/WE) lub pośrednio (91/271/EWG) do osadów ściekowych, powstały przed wejściem Polski  

do Unii Europejskiej. Były one przygotowane i adresowane do „starych” członków (15-ki) Wspólnoty. 

Niewątpliwie, większość z nich miała inny niż Polska stan gospodarki wodno- ściekowej  

oraz gospodarki osadowej, bowiem państwa te inwestowały znacznie w te dziedziny, w długim 

okresie czasu.  

Problemy ekonomiczne związane z osadami ściekowymi, w tym zalegającymi na terenie oczyszczalni 

ścieków, należy rozpatrzyć na szerszym tle. Implementacja przepisów wspólnotowych, szczególnie 

postanowień dyrektywy ściekowej, zapisanych również w Traktacie, okazała się, bowiem bardzo 

kosztowna dla Polski.  

Planowane środki finansowe i skala dotychczasowych wydatków świadczy niezbicie o znacznych 

zapóźnieniach branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. W latach 2003-2013, wydatkowano  

na realizację Krajowego Programu  Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) około  

50,6 mld PLN, w tym 35,6 mld PLN na sieć kanalizacyjną i 15 mld PLN na oczyszczalnie ścieków.  

Nie zakończyło to jeszcze procesu inwestowania, bowiem według Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej (KZGW) zakres rzeczowy planowanych inwestycji obejmuje do końca 2015 roku  

nie tylko budowę 18 450 km i rozbudowę 1184 km sieci kanalizacyjnej, ale też budowę 123 nowych 

oczyszczalni, jak też modernizację 84 oczyszczalni, rozbudowę 78 oraz rozbudowę i modernizację 

277 oczyszczalni ścieków. Niewątpliwie będzie to miało również wpływ na gospodarkę osadową.  

W tym zakresie planuje się do końca 2015 roku modernizację części osadowej w 170 oczyszczalniach 

ścieków komunalnych. 
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Powyższy program, jak zamierzenia do końca roku 2015 praktycznie rzecz biorąc nie odnoszą się  

do problemu osadów ściekowych zalegających na oczyszczalniach ścieków komunalnych,  

a tym samym do niezbędnych w tym zakresie środków finansowych. Dlatego należy z pewnym 

prawdopodobieństwem założyć, że sprawa osadów ściekowych zalegających na oczyszczalniach 

będzie rozwiązywana sukcesywnie na poszczególnych obiektach w miarę pojawienia się środków 

finansowych na gospodarkę osadową. 

Pozostaje do rozwiązania sprawa osadów ściekowych zmagazynowanych poza granicami danej 

oczyszczalni. W pewnych przypadkach są to laguny osadowe, w których zgromadzono również 

niebezpieczne osady przemysłowe. Laguny te, zbudowane często bez wymaganego zabezpieczenia, 

stanowią poważne zagrożenie dla wód podziemnych, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  

w wodę pitną. Przypadkom takim należy nadać klauzulę „osadowych bomb ekologicznych”  

i ustanowić specjalny program w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW) na opracowanie planów i wdrożenia sposobów ich bezpiecznej dla środowiska 

likwidacji.  
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10 MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA KOŚ – OMÓWIENIE 

I REKOMENDACJE 

 

10.1 Pozytywne i negatywne strony istniejących, rekomendowanych i zalecanych 

sposobów zagospodarowania osadów ściekowych w poszczególnych 

województwach z uwzględnieniem uwarunkowań: prawnych, ekonomicznych, 

technicznych i środowiskowych. 

 

Zgodnie z wymogami OPZ w pkt.3 podpunkt 6 poniżej przedstawiono możliwości zagospodarowania 

kos w poszczególnych województwach. Każdorazowo rekomendacje poprzedza analiza istniejących 

sposobów zagospodarowania osadów. Aby zachować przejrzystość opracowania w celu uniknięcia 

powtórzeń uwarunkowania prawne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne zostały omówione  

w podrozdziale 1.1.1. Zwraca uwagę fakt, iż autorzy opracowania nie dysponowali danymi 

dotyczącymi spełnienia przez osady (lub komposty wytwarzane na bazie kos) z poszczególnych 

oczyszczalni wymogów jakościowych (np. zawartości metali ciężkich czy obecności 

mikroorganizmów patogennych), co pozwoliłoby na określenie ich przydatności do przyrodniczego 

wykorzystania. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, iż w najbliższym czasie spodziewana  

jest istotna z punktu widzenia przede wszystkim przyrodniczego zagospodarowania osadów 

ściekowych nowelizacja przepisów legislacyjnych – Rozporządzeń MŚ w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych oraz w sprawie procesu odzysku R10. Nowelizacja ta może znacznie ograniczyć 

przyrodnicze zagospodarowanie kos ponieważ z jednej strony doprecyzowuje stosowanie osadów 

ściekowych na glebach bez wyrządzanie szkód w środowisku, a z drugiej praktycznie zamyka procesy 

kompostowania osadów ściekowych. Z technologicznego punktu widzenia osady ściekowe nie będąc 

bioodpadami nie będą mogły być składnikiem odpadu ex19 05 03 tj. kompostu nieodpowiadającego 

wymaganiom wytworzonego z odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie  

a tym samym spełnić wymogi procesu R10. A przecież większość kompostów powstających z osadów 

to właśnie tego typu odpady. Zmienność osadów (o czym Autorzy piszą w rozdziale 4) powoduje,  

że komposty z nich wytworzone maja niewielkie szanse na pozytywna weryfikację i utratę kodu 

odpadu na rzecz nawozów organicznych bądź środków wspomagających uprawę roślin (środków 

poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw) w rozumieniu ustawy  

o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007. Pamiętać także należy, że nie jest możliwe prowadzenie  

tego procesu mając jako substraty tylko osady W rozdziale 10.3 odniesiono się do zasadności 

wykorzystania istniejącej sieci RIPOK w tym procesie.    

Podobnie wygląda sytuacja z ustawą o OZE i uznaniem osadów za biomasę. Po wejściu tej ustawy 

możliwe stanie się spalanie osadów w celach energetycznych, co może znacząco zmienić układ 

sposobów zagospodarowania. Istnieją technologie przeznaczone nawet dla małych oczyszczalni. 

Problematykę termicznego przekształcania Koś szeroko opisuje rozdział 6. 

 

 

10.1.1 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z uwzględnieniem pozytywnych 

i negatywnych stron zalecanych sposobów zagospodarowania oraz uwarunkowań 

prawnych, ekonomicznych, technicznych i środowiskowych 

 

Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych bez ich uprzedniego przetworzenia stało się 

praktycznie niemożliwe. Biorąc pod uwagę statystykę GUS od 2000 roku obserwowany  

jest stopniowy spadek składowania osadów ściekowych przede wszystkim na rzecz termicznego 

przekształcania. Niepokojący trend do magazynowania osadów na oczyszczalniach (gdzie ich łączna 
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nagromadzona masa wielokrotnie przekraczała ilość wytworzonych w danym roku) również został 

zahamowany, (rys. 10.1). Na zbliżonym poziomie utrzymuje się rolnicze stosowanie osadów 

(szczególnie po drastycznym spadku dopuszczalnej ilości osadów wprowadzonym rozporządzeniem 

MŚ w sprawie komunalnych osadów ściekowych 2010 r.), (rys.10.2). 

 

 

Rys. 10.1 Zmiany zagospodarowania osadów ściekowych (wyrażone w %) w latach 2000-2012 z uwzględnieniem 

magazynowania czasowego na terenie oczyszczalni (według GUS), [1] 

 

Rys. 10.2 Zmiany zagospodarowania osadów ściekowych (wyrażone w %) w latach 2000-2012 (według GUS), [1] 
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Zagospodarowanie osadów ściekowych w poszczególnych województwach w 2013 roku 

przedstawione na rys. 10.3 wyraźnie wskazuje, że województwa o największym udziale 

przyrodniczego zagospodarowania to województwa lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie  

i zachodnio-pomorskie oraz kujawsko-pomorskie i opolskie. Termicznie przekształcano osady 

głównie w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim. 

Natomiast najwięcej osadów na składowiska kierowały oczyszczalnie w województwach 

dolnośląskim i zachodnio-pomorskim. Przekroczenia wartości 100 wskazują, że w wielu 

województwach magazynowanie osadów ma wciąż charakter wieloletni (rys. 10.3). Duży udział 

stanowi tzw. „przeznaczenie na inne cele”. Jest to zwykle odpłatne przekazanie innej firmie. 

 

 
 

Rys. 10.3. Udział procentowy [%] poszczególnych sposobów zagospodarowania osadów ściekowych   

w województwach w 2013 (zgodnie ze sprawozdaniem KPOŚK za 2013r), [2] 

 

Niektórzy autorzy wymieniają dwa podejścia do gospodarki osadowej [3]: 

 recykling materii organicznej związany z wykorzystaniem potencjału nawozowego  

i glebotwórczego osadów, obejmujący metody przetwarzania biologicznego, takie jak:  

i) rolnictwo – bezpośrednie wykorzystanie przetworzonych osadów z oczyszczalni w celu 

nawożenia gleb; ii) rekultywacja – wykorzystanie osadów (w różnych formach przetworzenia)  

do przywracania lub nadania nowych wartości użytkowych gruntom zdegradowanym  

lub zdewastowanym; iii) kompostowanie – w celu produkcji kompostu przeznaczonego  

do nawożenia gleb, spełniającego kryteria nawozu organicznego; iv) obróbka mechaniczno-

biologiczna – w celu przygotowania osadów do odzysku lub unieszkodliwienia; 

 recykling energii i materiałów związany z wykorzystaniem właściwości paliwowych  

oraz minerałów pozostałych w osadach po termicznym przekształceniu, wykorzystujący metody 

termiczne, takie jak: i) monospalanie – skierowanie osadów do spalania w instalacjach 

termicznego przekształcania przeznaczonych dla osadów, jako podstawowego wsadu  

dla instalacji; ii) współspalanie: w cementowniach – wykorzystanie właściwości paliwowych 

osadów w instalacjach zapewniających pełny recykling mineralny osadów, np. do produkcji 

klinkieru lub wyrobów budowlanych; w energetyce (elektrowniach, elektrociepłowniach, 
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kotłowniach itp.) – skierowanie osadów do instalacji przeznaczonej do wytwarzania energii 

elektrycznej lub/i cieplnej w celu wykorzystania właściwości paliwowych osadów w procesach 

współspalania z innymi paliwami; w spalarniach odpadów – skierowanie osadów do spalania  

w instalacjach termicznego przekształcania w celu wykorzystania właściwości paliwowych 

osadów w procesach współspalania z innymi odpadami; alternatywne metody termiczne – 

wykorzystanie osadu do produkcji paliw w procesach, takich jak: piroliza, quasi-piroliza, 

zgazowanie itp. 

 

Jeśli przekształcanie termiczne w monospalarniach będzie traktowane jako sposób unieszkodliwiania 

osadów (jako odpadów), możliwym staje się tylko wykorzystanie odpowiednio suszonych osadów 

(rozdział 6); zagospodarowanie ustabilizowanych osadów lub kompostów. Warto zaznaczyć,  

iż termiczne unieszkodliwianie nie jest technologią bezodpadową, jednak tylko ta metoda pozwala  

na 80 bądź 90 procentową redukcję ilości osadów i dlatego zostało uznane za metodę 

zagospodarowania osadu. Dopełnieniem termicznego unieszkodliwiania jest zagospodarowanie 

popiołów będących produktem ubocznym tego procesu. Termiczne unieszkodliwianie może dotyczyć 

również suszenia wysokotemperaturowego, jednak ta metoda ze względu na możliwości 

zagospodarowania osadów dotyczy odzysku materiałowego. Najprościej mówiąc wiąże się  

ona z przetworzeniem osadów na wysoko wartościowy produkt rynkowy: granulat, nawóz, kompost. 

Pamiętać jednak należy, że innego podejścia wymagają duże miejskie oczyszczalnie ścieków,  

w których produkowane są największe ilości osadów (wg danych KPOŚ w dużych miejskich 

oczyszczalniach powstaje ok. 59% całej prognozowanej ilości osadów), i tam głównym celem 

powinna być maksymalizacja odzysku energii a innego małe wiejskie obiekty gdzie to odzysk materii 

powinien być dominującym. W oczyszczalniach średniej wielkości można rozważyć zwiększenie 

efektywności odzysku energii przy równoczesnym uzyskaniu produktu dobrej jakości możliwego  

do dalszego przetworzenia (np. w procesie kompostowania). Sporządzając analizę przyrodniczo-

rolniczego wykorzystania osadów należy sprawdzić, gdzie najbliżej znajdują się tereny z możliwością 

zagospodarowania osadów, czy są to tereny do rekultywacji, czy tereny rolnicze,  

jaka jest ich wielkość, kto jest ich właścicielem, jaki jest plan ich zagospodarowania oraz jak długo 

miałaby trwać ich eksploatacja. Dzięki takiej analizie będzie można m.in. ustalić, czy obszar 

przewidziany do przyrodniczo-rolniczego zastosowania osadów nie jest zbyt mały.  

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie sposoby zagospodarowania osadów ściekowych 

powinny uwzględniać analizy rynkowe końcowych produktów z określeniem wielkości rynków zbytu 

i określenia czasu, kiedy dane rozwiązanie będzie możliwe do zastosowania. Stąd też planując 

zagospodarowanie osadów, powinny zostać odrzucone rozwiązania o dużym stopniu ryzyka, 

pamiętając o tym, że zasadniczym celem wyboru zagospodarowania osadów jest pewność pozbycia 

się osadów i długoterminowość zastosowanego rozwiązania. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania autorzy niniejszego opracowania proponują następujące 

podejście do zagospodarowania osadów w zależności od wielkości oczyszczalni (przyjmując wielkość 

oczyszczalni zgodnie z zapisami podrozdziału 4.1, rys. 10.4) 
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Rys. 10.4. Zagospodarowanie osadów w zależności od wielkości oczyszczalni 

 

Aspekty prawne zagospodarowania osadów ściekowych 

 

Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w Polsce reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach [4]. Zgodnie z „zasadą bliskości” (Dział II, Rozdział 3, art. 20) odpady,  

które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię 

sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa 

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych 

miejsc, w których mogą być przetworzone. Osady nie mogą zostać przetworzone poza województwem 

gdzie zostały wytworzone za wyjątkiem pkt 5, gdzie zapisano iż, kos mogą być stosowane na obszarze 

województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania 

odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza  

niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

Zapisy ustawy określają szereg obowiązków wytwórcy komunalnych osadów ściekowych w zakresie 

obróbki tych osadów przed ich stosowaniem, przeprowadzania badań osadów oraz gruntów,  

na których mają być stosowane, przekazywania wyników „władającemu powierzchni ziemi”  

(w rozumieniu przepisów ustawy Poś), na której osady mają być stosowane. Tylko wytwórca 

komunalnych osadów ściekowych może je przekazywać. Wytwórca osadów odpowiada  

za prawidłowe stosowanie tych odpadów do celów, które dopuszcza ustawa o odpadach. 

Zgodnie z punktem 5 ustawy zakazane jest nawadnianie komunalnych osadów ściekowych poddanych 

uprzednio procesowi osuszania, (co szczegółowo zostało omówione w rozdziale 6.2.7.). W przypadku 

zastosowania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, przy uprawie roślin przeznaczonych  

do produkcji kompostu oraz przy uprawie roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 

ustawa zwalnia właściciela, dzierżawcę lub inną osobę władającą nieruchomością z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na odzysk, obowiązku rejestracji oraz prowadzenia ewidencji. 

W ustawie wymienione są przypadki, rodzaje obszarów, terenów i gruntów, na których stosowanie 

komunalnych osadów ściekowych jest zakazane. 

oczyszczalnie 
małe 

odzysk materii: 

- bezpośrednie wykorzystanie przyrodnicze 
ustabilizowanych osadów; 

- współkompostowanie z innymi odpadami 
biodegradowalnymi w instalcjach zewnętrznych 

oczyszczalnie 
średnie 

odzysk energii: 

- fermentacja metanowa 

odzysk materii: 

- kompostowanie 

oczyszczalnie 
duże  

odzysk energii:  

- fermentacja metanowa, 

 - suszenie 

- spalanie (współspalanie)  
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Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy komunalne osady ściekowe mogą zostać poddane 

procesom odzysku lub zostać unieszkodliwione: 

 

Załącznik nr1 NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU: 

 R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

 R 3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane  

jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 

 R 10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu 

środowiska 

Załącznik nr 2 NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW UNIESZKODLIWIANIA  

 D 1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) (zakazany  

od 1.01.2016)  

 D 2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów  

w glebie i ziemi itd.)  

 D 4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, 

poletkach osadowych lub lagunach itd.)  

 D 8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku 

której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12  

 D 9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika,  

w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12 (np. odparowanie, 

suszenie, kalcynacja itp.)  

 D 10 Przekształcanie termiczne na lądzie  

 D 13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek  

z procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12  

 

W Rozdziale 4 art. 96 Ustawy o odpadach wymieniono cele w jakich kos mogą być stosowane  

w ramach odzysku na powierzchni ziemi: i) stosowanie w rolnictwie, rozumianym jako uprawa 

wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w tym uprawy do produkcji pasz, 

ii) do rekultywacji terenów w tym gruntów rolnych, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb, 

wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, iii) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu, iv) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.  

Szczegółowe informacje na temat komunalnych osadów ściekowych regulują zapisy rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  

(Dz. U Nr 137, poz. 924), [5]. Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą być spełnione przy 

przyrodniczym, w tym rolniczym stosowaniu komunalnych osadów ściekowych. Limituje  

ono obciążenia osadów ściekowych oraz gleb nawożonych osadami określając dopuszczalne stężenia 

metali ciężkich. Określa dawki, zakres, częstotliwość oraz metody referencyjne badań komunalnych 

osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane. Zgodnie z Rozporządzeniem 

dopuszczalne dawki osadów ściekowych, które mogą być stosowane w ciągu roku na jednostkę 

powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali ciężkich  

w komunalnych osadach ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie mogą 

przekraczać: 
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 w rolnictwie oraz do rekultywacji na cele rolne – 3 Mg s.m./ha/na rok  

 do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych 

potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy 

roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nie przeznaczonych  

do spożycia i do produkcji pasz – 15 Mg s.m./ha/rok  

 

Przy jednokrotnym w ciągu dwóch lub trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: 

 w rolnictwie oraz do rekultywacji terenów na cele rolne skumulowana dawka nie może 

przekraczać 6 Mg s.m./ha/2 lata i 9 Mg s.m./ha/3 lata 

 do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz do dostosowania gruntów do określonych 

potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu, do uprawy 

roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nie przeznaczonych  

do spożycia i do produkcji pasz dopuszczalna skumulowana dawka komunalnych osadów 

ściekowych nie może przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.    

 

W tabeli 10.1 przedstawiono dopuszczalną zawartość wybranych metali ciężkich w komunalnych 

osadach ściekowych przeznaczonych do stosowania na gruntach zawartych w załączniku  

numer 1 do ww. Rozporządzenia. Wartości graniczne metali dostosowano do limitów określonych  

w dyrektywie 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,  

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie [6]. 

 

Tabela 10.1. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich przyrodniczo wykorzystywanych komunalnych osadach 

ściekowych zgodnie z [5] 

Metale  

Ilość metali ciężkich w mg kg
-1

 suchej masy osadu nie większa niż: 

przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: 

w rolnictwie 

oraz do 

rekultywacji 

gruntów na 

cele rolne 

do rekultywacji terenów  

na cele nierolne  

przy dostosowywaniu gruntów  

do określonych potrzeb wynikających 

z planów gospodarki odpadami, 

planów zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji  

o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, do uprawy 

roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu, do uprawy roślin 

nieprzeznaczonych do spożycia  

i produkcji pasz  

Ołów  750  1000  1500  

Kadm  20  25  50  

Rtęć  16  20  25  

Nikiel  300  400  500  

Cynk  2500  3500  5000  

Miedź  1000  1200  2000  

Chrom  500  1000  2500  
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W przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia (Projekt z dnia 9 maja 2013 r.) większą uwagę 

zwrócono na problem zapobiegania szkodom, jakie w środowisku może spowodować wprowadzenie 

osadów ściekowych, uszczegółowiono wymagania w zakresie stosowania zasady dobrej praktyki 

rolniczej w dostosowaniu dawki komunalnego osadu ściekowego pod względem zawartości azotu  

i fosforu do potrzeb pokarmowych roślin (co właściwie wiąże się z wymogiem opracowania planu 

nawożenia azotowego i fosforowego dla danej działki) oraz doprecyzowano zapis odnoszący się  

do maksymalnego czasu, jaki może upłynąć pomiędzy przywozem osadu na nieruchomość gruntową, 

a zmieszaniem go z gruntem. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10  

(Dz. U. nr 86, poz. 476) odnosi do odpadów o kodzie 19 05 03 – materiałów po procesie 

kompostowania oraz 190805 – ustabilizowanych osadów ściekowych oraz osadów z zakładowych 

oczyszczalni ścieków (kody 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030311, 040107, 

101213, 020199) [7]. Zgodnie z nim osady ściekowe stosuje się przy łącznym spełnieniu 

następujących warunków: — są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych 

określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, — są spełnione wymagania  

dla komunalnych osadów ściekowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W projekcie nowelizacji tego 

rozporządzenia w załączniku w tabeli w kolumnie nr 4 warunki odzysku zrezygnowano z odwołania 

się do rozporządzenia MŚ [5} na rzecz ustawy o odpadach. Dodano zapisy, iż kos mogą być 

stosowane pod warunkiem iż nie pogorszy to jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych  

i podziemnych (nawet przy długotrwałym stosowaniu) w szczególności w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

oraz że wytwórca dysponuje wynikami badan potwierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb zgodnie 

z Poś. W projekcie z 10 października 2014 r. ograniczono odpady o kodzie ex 19 05 03 do kompostu 

nieodpowiadającego wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzonego z odpadów 

zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie, co może ograniczyć stosowanie kompostów 

wytworzonych z kos, ponieważ zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach kos nie są bioodpadami. 

Odpady o kodzie 19 05 03, czyli kompost nieodpowiadający wymaganiom oraz 19 08 05 mogą być 

wykorzystywane do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części. Wymaganie 

w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr49, poz.356), [8]. 

Rozporządzenie to zostanie najprawdopodobniej znowelizowane ze względu na nowelizację ustawy  

i zmiany numeracji procesów odzysku (projekt z dnia 29.04.2013).  

Natomiast stosowanie nawozów wyprodukowanych z osadów ściekowych (środków kompostów, 

granulatów, nawozów organiczno-mineralnych) reguluje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach  

i nawożeniu (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033) oraz odpowiednie przepisy wykonawcze [9].  

W nich zawarte są procedury badań (określających jakość nawozów) i uzyskania odpowiednich 

zezwoleń na wprowadzenie tego typu nawozów do obrotu oraz dopuszczalne zawartości metali 

ciężkich.   

 

Aspekty ekonomiczne zagospodarowania osadów ściekowych 

 

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie w 2013 r obliczyła, że dobrze zaplanowana gospodarka osadowa 

kosztuje w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego 30–60 zł/RLM/rok. Zgodnie  

z aktualizacją KPOŚK 2009 koszty inwestycyjne zagospodarowania koś oszacowane zostały  

przez gminy na poziomie: 1 300 mln zł, w tym koszty zagospodarowania osadów ze 120 oczyszczalni, 

w aglomeracjach ≥ 100 000 RLM szacowane są na 620 mln zł. Na termiczne przekształcenie osadów 
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ściekowych przeznaczono w KPOŚK w latach 2011-2015 1 170 098 000 zł, przy nakładach 

inwestycyjnych na oczyszczalnie ścieków z przeróbką osadów wynoszących w tym okresie 9 438 916 

000 zł. Potencjał nawozowy produkowanych obecnie w Polsce „czystych” komunalnych osadów 

ściekowych szacowany jest na ok. 200–300 mln zł rocznie, przyjmując aktualne ceny składników 

nawozowych w nawozach wieloskładnikowych [3]. Autor szacuje, że jednostkowy koszt przeróbki 

wtórnej osadu i końcowego zagospodarowania w profesjonalnych instalacjach może docelowo 

wynieść ok. 300–500 zł/Mg odwodnionego osadu w przypadku termicznego przekształcania  

i ok. 200–300 zł/Mg w instalacjach biologicznego przetwarzania. Analizując wyniki przetargów  

na stronach BIP stwierdzono, że obecny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania kos jest bardzo 

szeroki i waha się od kilkudziesięciu do kilkuset zł. za Mg osadów. Przy czym jednym z najbardziej 

istotnych jest koszt transportu, który może osiągnąć nawet 30% całych kosztów utylizacji  

i zagospodarowania; stąd też ważne jest aby ograniczyć transport osadów uwodnionych. Koszty 

transportu mogą znacznie różnic się nawet w obrębie województwa i zależy to nie tylko od stopnia 

uwodnienia osadów ale także od końcowego sposobu zagospodarowania, sieci odbiorców, wielkości 

działek na których osady są stosowane (w przypadku zagospodarowania przyrodniczego) oraz ilości 

osadów do zagospodarowania. Ceny w tej samej ofert przetargowej mogą różnic się od siebie 

znacząco. Stąd też bardzo trudno jest wskazać orientacyjny koszt transportu w przeliczeniu na ilość 

km. Poza tym powszechne są praktyki stosowania wysokich cen za przyjęcie do instalacji osadów 

pochodzących spoza gminy czy powiatu.  

 

 

Aspekty środowiskowe i techniczne zagospodarowania osadów ściekowych 

 

Biorąc pod uwagę efekt środowiskowy przyrodniczego stosowania osadów ściekowych  

(bądź kompostów z nich wytworzonych) warto pamiętać, że są dla gleb przede wszystkim źródłem 

materii organicznej. Przyjmując, że zawartość związków organicznych wynosi około 75-85 %  

suchej masy dla osadów niestabilizowanych, a 45-55% dla osadów ustabilizowanych obliczono,  

że w skali kraju w kos wyprodukowanych w 2013 roku znajdowało się przynajmniej  

270 tys. Mg materii organicznej. Osady ściekowe (szczególnie po procesie wapnowania) poprawiają 

znacznie odczyn gleb oraz równocześnie stanowią źródło wapnia, co w przypadku gleb 

zdegradowanych (często silnie zakwaszonych) ma istotne znaczenie. Jest to jednak czynnik 

ograniczający stosowanie osadów, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem MŚ wartość pH gleby  

na terenach użytkowanych rolniczo, na których      te osady maja być stosowane nie może być niższa 

niż 5,6. Równocześnie osady są doskonałym źródłem azotu (2-7%) i fosforu. (1,18-2,70%), potasu 

(0,18-0,57%). Oprócz tych składników w osadach znajduje się niemała ilość wapnia  

od 1,36 do 4,28% w s.m. oraz magnezu - 0,12-0,42% w s.m. Przyjmując, że kos zawierają średnio  

0,02 kg P kg
-1

 s.m., okazuje się, że stanowią one rezerwuar w skali roku 10 806 Mg fosforu,  

a przy zawartości średniej 0,045 kg N kg
-1

 s.m., 24 313 Mg azotu     w skali kraju. Biorąc pod uwagę 

fakt, że stosowanie kos do rekultywacji, wynoszące w 2013 r. 29,4 tys. Mg suchej masy, obliczono,  

że z tą masą wprowadzono do gleb średnio 1323 Mg N i 588 Mg P. Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ 

stosowanie osadów do rekultywacji jest ograniczone do 45 Mg s.m. ha
-1

 w okresie trzech lat  

(15 Mg s.m. ha
-1

 rok). Wynika stąd, że z powyższą dawką kos można wprowadzić do gleby średnio 

300 kg P ha
-1

oraz do 675 kg N ha
-1

 rocznie. 

Podstawowym czynnikiem limitującym stosowanie osadów ściekowych do gleb  

są zanieczyszczenia, które wprowadzone z osadami mogą negatywnie oddziaływać w środowisku 

przez wiele lat. Należą tu przede wszystkim metale, których stężenia jak wspomniano są limitowane 

prawem. Obecnie zwrócono uwagę na konieczność monitorowania w osadach tzw. „nowych” 
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zanieczyszczeń – chlorowane węglowodory, WWA, PCB, fenole, triazole, dioksyny, surfaktanty, 

siloksany, pestycydy, farmaceutyki i wiele innych (tabela 10.2). W osadach ściekowych mogą 

występować przedstawiciele wszystkich grup mikroorganizmów, w tym wielu patogenów  

(tabela 10.3). Badania własne autorów niniejszego opracowania wskazują, ze obecność 

mikroorganizmów patogenicznych w większości przypadków nie jest skorelowana z występowaniem 

tzw. organizmów wskaźnikowych jak Escherichia coli czy Salmonella spp., co oznacza,  

że osady „czyste” (zgodnie z wymogami Rozporządzenia) mogą zawierać znaczne ilości patogenów. 

Szeroko o problemach zanieczyszczeń napisano w podrozdziale 4.4.4 Końcowe zagospodarowanie 

osadów ściekowych. 

 

Tabela 10.2. Zawartość wybranych WWA [ng/g] w osadach z różnych krajów UE [10] 

związek zakres wartości 

Fluoranten 34,5-3216,8 

Piren 47,2-2637,0 

Bezno(b)fluoranten 25,1-1919,4 

Bezno(a)piren 17,9-1475,5 

Fenantren 29,9-5552,2 

Antracen 15,3-724,0 

Benzo(a)antracen 9,1-1832,6 

Chryzen 21-2020,5 

Benzo(k)fluoranten 9,9-1048 

Benzo(a)piren 18,9-1477 

 

Tabela 10.3. Obecność mikroorganizmów patogennych w osadach ściekowych [opracowanie własne] 

Wirusy Bakterie Grzyby Pierwotniaki Helminty  

Wirus Polio 

Wirus Coxsackie 

- Echowirus 

Wirus grypy 

Adenowirus 

Astrowirus 

Caliciwirus 

Coronawirus 

Enterowirus 

Parowirus 

Reowirus 

Rotawirus 

Wirus Norwalk  

Hepatitis A wirus 

Hepatitis E wirus 

Arizona hinshawii 

Aeromonas spp 

Bacillus cereus 

Bacillus anthracis 

Brucella spp 

Campylobacter jejuni 

Citrobacter spp 

Clostridium botulinum 

Clostridium perfringens 

Enterobacteriaceae 

Escherichia coli 

Klebsiella spp 

Leptospira 

icterohaemorrhagiae 

Listeria monocytogenes 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Pasteurella 

pseudotuberculosis 

Proteus spp 

Providencia spp 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Salmonella spp 

Absidia spp. 

Aspergillus 

fumigatus 

Candida albicans 

Candida 

guillermondii 

Candida krusei 

Candida tropicalis 

Cryptococcus 

neoformans 

Epidermophyton 

spp 

Fusarium spp. 

Geotrichum 

candidum 

Microsporum spp. 

Mucor spp. 

Penicillium spp. 

Phialophora 

richardsii 

Trichoderma spp. 

Trichosporon 

cutaneum 

Trichophyton spp. 

Acanthomoeba 

Dientamoeba 

fragilis 

Entamoeba 

hystolitica 

Giardia lamblia 

Giardia 

intestinalis 

Isospora belli 

Naeglaria fomleri 

Palantidium coli 

Sarcocystis spp 

Toxoplasma 

gondii 

Ankylostoma 

duodenale 

Ascaris 

lumbricoides 

Echinococcus 

granulosus 

Echinococcus 

multilocularis 

Enterobium 

vermicularis 

Hymenolepsis nana 

Necator americanus 

Strongyloides 

stercoralis 

Taenia saginata 

Taenia solium 

Toxocara cati 

Toxocara canis 

Trichuris trichura 



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

195 
 

Serratia spp 

Shigella spp 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus spp 

Vibrio parahaemoliticus 

Vibrio cholerae 

Yersinia enterocolitica 

Verticillium spp. 

 

Osobnym problem (choć ściśle związanym z jakość osadów) jest oddziaływanie osadów w sposób 

długoterminowy w środowisku. Dotyczy to nie tylko wymienionych wcześniej zagrożeń skażeń gleb 

czy wód podziemnych ale przede wszystkim możliwości wejścia zanieczyszczeń chemicznych  

i biologicznych w łańcuch pokarmowy (via rośliny) a także coraz częściej zauważane oddziaływanie 

na ludzi. Związane jest to z uciążliwością odorową oraz możliwymi podrażnieniami górnych dróg 

oddechowych prowadzących do poważnych schorzeń wśród mieszkańców, których posesje sąsiadują  

z polami gdzie stosowane są osady lub tez drogami, którymi osady się transportuje.   

Natomiast podstawowymi potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska, wynikającymi z budowy 

instalacji do termicznego przekształcania osadów, jest: 

 emisja zanieczyszczeń do powietrza, 

 emisja zanieczyszczeń do gleby, 

 wytwarzanie odpadów. 

Budowane instalacje nie mogą wpływać na pogorszenie jakości środowiska naturalnego. Instalacja 

musi spełniać zarówno wymagania obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska,  

jak również standardów emisyjnych z instalacji. 

Techniczne aspekty przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych wiążą się  

przede wszystkim z ograniczeniami wynikającymi z niemożności stosowania osadów na gruntach  

w miesiącach zimowych. Osady magazynowane na oczyszczalni niewątpliwie tracą  

swoje właściwości nawozowe, co wynika przede wszystkim z zagniwania osadów na skutek 

wytwarzania stref beztlenowych w pryzmach. Kolejnym problemem jest znaczne zanieczyszczenie 

osadów metalami ciężkimi - im wyższe stężenia tym większe zapotrzebowanie gruntów  

do ich zagospodarowania, co wiąże się z większymi kosztami badan dużych areałów gruntów, 

większymi odległościami do transportowania osadów, a przede wszystkim koniecznością 

monitorowania osadów. Podobnie stosowanie kos jako materiał na warstwy przekładkowe,  

czy wykorzystywanie do rekultywacji w sensie wykonania nimi makroniwelacji terenu staje się coraz 

trudniejsze bądź często niemożliwe, a z  powodu właściwości odorowych osady niechętnie 

wykorzystywane są do hydrosiewu.Z kolei techniczne aspekty termicznego przekształcania osadów 

ściekowych zostały bardzo szczegółowo omówione w rozdziale 6. 

W tabeli 10.4 zestawiono pozytywne i negatywne strony poszczególnych sposobów 

zagospodarowania osadów ściekowych dla wszystkich województw. 
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Tabela 10.4. Zestawienie pozytywnych i negatywnych stron zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce 

Sposób zagospodarowania Pozytywne strony Negatywne strony 

Składowanie Z punktu widzenia 

eksploatatorów oczyszczalni 

jest to najtańszy sposób 

zagospodarowania, najłatwiej 

spełnić wymogi formalne 

Zakazany od 1.01.2016 

Najbardziej szkodliwy dla środowiska sposób 

zagospodarowania  

Przyrodnicze stosowanie Wykorzystanie nawozowych 

właściwości osadów 

Gospodarstwa, w których do nawożenia 

wykorzystywane są osady ściekowe 

obowiązują dodatkowe wymogi związane  

z posiadaniem odpowiedniej dokumentacji 

(kopie wyników badań stosowanych osadów, 

wyników badań gleby) oraz stosowania 

osadów w dawkach określonych przez ich 

wytwórcę zgodnie z przepisami. Wszystkie te 

dokumenty powinny być przekazane 

rolnikowi przez wytwórcę osadu.  

W przypadku ich braku rolnik ma prawo 

żądać, aby mu je wydano, w przeciwnym razie 

może a nawet ma obowiązek odmówić 

przyjęcia osadów. Brak odpowiedniej 

dokumentacji w przypadku kontroli  

na miejscu przeprowadzanej przez ARiMR w 

zakresie spełniania przez gospodarstwo 

wymogów wzajemnej zgodności  

(cross-compliance), będzie skutkowało 

naliczeniem sankcji na dopłaty bezpośrednie. 

- zła jakość osadów (brak chętnych rolników 

do odbioru osadów szczególnie o mazistej 

konsystencji) 

-  problemy odorowe 

- wykluczenie możliwości stosowania osadów 

ściekowych na terenach rolniczych gdzie 

prowadzone są programy rolnośrodowiskowe 

- specyficzne położenie gminy - brak terenów 

rolnych gdzie możliwe jest stosowanie 

osadów (tereny znajdujące się pod ochroną np. 

obszary Natura 2000, tereny leśne)  

- odpowiedzialność wytwórcy  

za monitorowanie jakości gleb 

Przekształcanie termiczne Pozwala na całkowite 

unieszkodliwienie osadów 

ściekowych  

- najdroższa metoda 

- brak instalacji 

- nie jest to metoda całkowicie bezodpadowa 

(problem zagospodarowania popiołów) 

- konieczność kontroli emisji do powietrza  

Proces odzysku R3 

kompostowanie 

Powstanie produkt, który ma 

szanse utracić kod odpadu  

- każdy produkt wyprodukowany z osadów 

ściekowych niesie ze sobą dużą niepewność 

rynkową, szczególnie komposty 

- prowadzenie kompostowania przez 

oczyszczalnie może w przyszłości okazać się 

kłopotliwe. Oczyszczalnia może  

w przypadku braku odbiorców stanąć  

przed problemem aktywnego poszukiwania 

klientów na swój towar, konieczności 

prowadzenia akcji marketingowych 

- brak szerszego wykorzystania szczególnie  

w przypadku kompostów niskiej jakości 

  



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

197 
 

Podsumowując problematykę zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce niewątpliwie 

preferowane będą procesy termicznego przekształcania (w tym współspalanie) lub recyklingu 

organicznego (kompostowanie). Osady o dobrych parametrach jakościowych będą mogły znaleźć 

zastosowanie w rolnictwie i do rekultywacji. Generalnie jednak wciąż nie są znane producentom 

rolnym ani samorządowcom korzyści z nawożenia osadami ściekowymi,  

szczególnie w przypadku małych gmin (czyli tam gdzie stosowanie osadów jest uzasadnione).  

I stąd też brak jest odbiorców (nawet w województwach o dużym potencjale rolniczym),  

lub też ten rynek odbiorców ze względu na narastające obostrzenia stosowania przyrodniczego 

osadów znacznie się zawęża. W Polsce nie ma współpracy pomiędzy oczyszczalniami ścieków, 

jednostkami samorządowymi i różnymi agencjami rolnymi w pogłębieniu wiedzy rolników na temat 

stosowania osadów do nawożenia gleb. Przykładem jest oczyszczalnia ścieków w Białymstoku.  

W 2012 roku granulat pochodzący z oczyszczalni uzyskał stosowny certyfikat na podstawie decyzji 

wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pozwala na wprowadzenie do obrotu 

nawozu organicznego pod nazwą „Granbial”. W 2013 roku oczyszczalnia wykazała,  

że około 1/10 masy wytworzonych osadów jest przerabianych na nawóz. Znaczna część osadów 

została zmagazynowana czego przyczyną była brak odbiorców. Przy czym na początku 2014 r. 

oczyszczalnia ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie całej masy wytwarzanych osadów przez 

firmę zewnętrzną. 

Konieczna jest współpraca z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi w zakresie badań gleb,  

na których osady/komposty/nawozy mogą zostać wykorzystane; ustaleniu możliwych dawek 

indywidualnych biorąc pod uwagę rodzaj i sposób użytkowania gruntu oraz wymagania pokarmowe 

roślin. Widoczna jest także nieznajomość prawa: wiele oczyszczalni w swych sprawozdaniach 

wskazuje, że osady składowane są i będą zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zgodnie  

z programem gospodarki odpadami, gdzie zgodnie z ustawą składowanie stanowi proces 

unieszkodliwiania D1 (składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi np. składowiska itp.),  

a także że brak jest alternatywnych (dla składowania) możliwości uzasadnionych technicznie  

i ekonomicznie. Pojawiają się też aspekty konieczności dywersyfikacji sposobów zagospodarowania 

osadów na oczyszczalniach (tworzenie scenariuszy awaryjnych), szczególnie w przypadku rolniczego 

zagospodarowania i np. okresowego pojawienia się patogenów oraz promowania rozwoju firm 

zewnętrznych odbierających i przetwarzających osady szczególnie od małych oczyszczalni.  

Biorąc pod uwagę niewielką znajomość możliwości zagospodarowania osadów ściekowych, 

szczególnie w małych gminach konieczne są obowiązkowe szkolenia dla zarządzających średnimi  

i małymi oczyszczalniami.  

 

 

10.1.2 Analiza zagospodarowania osadów ściekowych w poszczególnych województwach 

z rekomendowanymi i zalecanymi sposobami zagospodarowania osadów 

 

Poniżej przedstawiono rekomendacje w zakresie możliwości zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych, z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych stron rekomendowanych i zalecanych 

sposobów zagospodarowania w poszczególnych województwach, uwzględniając uwarunkowania 

prawne, ekonomiczne, techniczne i środowiskowe. 

 

Województwo dolnośląskie 

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami uchwalonym [11] w województwie 

dolnośląskim w roku 2010 (według danych bazy WSO) 24% masy wytworzonych osadów zostało 
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unieszkodliwionych w procesach: D5 tj. składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych  

lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne, D4 tj. retencja powierzchniowa  

(np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach), D16 tj. przetwarzanie odpadów,  

w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania; D9 tj. obróbka 

fizyczno-chemiczna, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą np. parowania, 

suszenia, strącania. 

Odzyskowi poddano 71% masy wytworzonych osadów przy zastosowaniu procesów:  

R14 tj. inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, R3 tj. recykling  

lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając 

kompostownie i inne biologiczne procesy przekształcenia) oraz R10 tj. rozprowadzane na powierzchni 

ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby. 

 

Tabela 10.5 Wykaz oczyszczalni składujących/magazynujących znaczne ilości osadów ściekowych  

w woj. dolnośląskim [Mg s.m.] 

Lokalizacja Składowanie Magazynowanie Planowane zagospodarowanie 

Wrocław 1219 - - 

Legnica 1614 - 
suszenie i współspalanie  

w cementowniach 

Chojnów  109 - - 

Brzeg Dolny 

(sprawozdanie KPOŚK) 
7009 - - 

Polanica Zdrój - 120 
planowana inwestycja 

biokompostowni 

Strzelin - 204 

przekazanie do przetwarzania  

np. do kompostowania  

lub do przeróbki termicznej 

 

Na terenie województwa cztery oczyszczalnie wyposażone są w instalacje do suszenia osadów 

ściekowych (Wrocław, Strzelin, Świdnica, Kłodzko). Przewiduje się otwarcie suszarni w Legnicy 

Znajdują się też kompostownie w Trzebieniu, Jeleniej Górze i Mysłakowicach). 

 

Zalecana forma procesów z uwzględnieniem procesów odzysku: 

 suszenie i współspalanie w cementowniach (cementownia Odra) polecane szczególnie  

dla dużych oczyszczalni (Wrocław, Legnica, Brzeg Dolny), ewentualna budowa 

monospalarni. (R 1 wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania 

energii) 

 rozwój kompostowni osadów lub wykorzystanie istniejącej gęstej sieci RIPOK-ów 

pozwalających na współkompostowanie osadów ściekowych z organiczną frakcją odpadów 

komunalnych. (R 3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane  

jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

 bezpośrednie wprowadzanie do gleb uwzględniając dobrze rozwinięte rolnictwo 

wielkoobszarowe (R 10 obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa  

lub poprawę stanu środowiska). 

 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1.  

 



Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania   

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 

 

199 
 

Województwo lubelskie 

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (2012) w województwie lubelskim w roku 

2010 osady ściekowe były przede wszystkim poddane odzyskowi (90% zagospodarowanych),  

a procesy unieszkodliwiania stanowiły jedynie 5%. Przy czym głównym procesem był proces R10 

(rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby) oraz R1 

(wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii), [13].  

Analizując sprawozdanie KPOŚK i Ankiety MŚ stwierdzono, że w woj. lubelskim  

nie ma oczyszczalni wykazujących znaczne ilości osadów kierowanych na składowiska  

lub magazynowanych w dłuższym okresie czasu na terenie oczyszczalni. Jednak około 50 małych 

oczyszczalni (gdzie produkcja nie przekracza kilkunastu ton rocznie) wykazuje składowanie osadów 

(ilość składowanych osadów nie przekracza 400 Mg s.m. w roku). W województwie działa jedna 

suszarnia, brak wyspecjalizowanych kompostowni. 

Biorąc pod uwagę specyfikę województwa lubelskiego (znaczny udział terenów rolniczych),  

a także fakt iż największa oczyszczalnia w Lublinie znacznie zdywersyfikowała metody postepowania 

z wytwarzanymi przez siebie osadami: produkcja nawozu organicznego (3659 Mg s.m.); paliwo 

alternatywne dla cementowni (1015 Mg s.m.); komponent do produkcji pelletu (1301 Mg s.m.); 

rozruch biogazowni (18 Mg s.m.) rekomendowanie powstania na terenie województwa termicznej 

stacji przekształcania osadów jest nieuzasadnione, a głównymi metodami powinny pozostać 

stosowanie rolnicze, do rekultywacji, produkcja kompostu oraz współspalanie w cementowniach,  

co wiąże się z budową suszarni w większych oczyszczalniach. Na terenie województwa znajdują się 

dwie cementownie Rejowiec Fabryczny i Chełm. Kompostowanie, jako sposób odzysku  

i unieszkodliwiania wykazują także inne duże oczyszczalnie, m.in. Lubartów, Biłgoraj, Międzyrzec 

Podlaski, Tomaszów Lubelski.  

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo kujawsko-pomorskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na koniec 2010 r. 

funkcjonowało 135 komunalnych oczyszczalni ścieków [12]. Wytworzone w nich osady ściekowe 

były przede wszystkim poddawane odzyskowi 65% a blisko 6% unieszkodliwieniu. Na terenie 

województwa w 2010 roku funkcjonowały dwie instalacje do termicznego przekształcania osadów: 

• instalacja termicznego przekształcania osadów prowadzona przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacji 

w Bydgoszczy Sp. z o.o. o mocy przerobowej 12 000 Mg/rok (w 2013 przetworzono  

7,7 tys. Mg osadów); 

• instalacja do współspalania paliw alternatywnych i ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych w Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy w Bielawach o łącznej mocy przerobowej 

200 000 Mg/rok. 

W województwie cztery oczyszczalnie posiadają instalacje do suszenia osadów (Bydgoszcz, Toruń, 

Włocławek, Grudziądz). Na terenie województwa cztery instalacje posiadają pozwolenie  

na kompostowanie osadów: Inowrocław, Brześć Kujawski, Świecie i Wąbrzeźno. 

Natomiast zgodnie z danymi zawartymi w Sprawozdaniu KPOŚK i Ankietach MŚ najwięcej osadów 

kierowały na składowiska oczyszczalnia w Jeżewie (410 Mg s.m.), Aleksandrów Kujawski  

(151 Mg s.m.) oraz Mogilno (111,4 Mg s.m.), Świecie (168,5 Mg s.m.), Nowe (108 Mg s.m.), 
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Dąbrowa (110Mg s.m.) oraz kilkanaście małych oczyszczalni składujących maksymalnie kilkadziesiąt 

ton osadów rocznie. 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie spalanie (monospalarnia w Bydgoszczy) i współspalanie 

(cementownia Kujawy). Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów do rekultywacji, 

bezpośrednie stosowanie rolnicze oraz kompostowanie. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo lubuskie 

 

Zgodnie z WPGO w województwie lubuskim w 2010 poddano odzyskowi 84 % a unieszkodliwiono 

około 1% komunalnych osadów ściekowych. Przy czym dominującym procesem był R10 (96%), [14]. 

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków „Łączna” w Zielonej Górze znajduje się instalacja 

termicznej przeróbki osadów wyposażona w spalarnię o wydajność: 850 kg s.m./h. 

Analizując Ankiety MŚ oraz sprawozdanie KPOŚK, składowanie wykazało 9 oczyszczalni, przy czym 

tylko jedna Lubsko w ilości 250 Mg s.m. (sprawozdanie KPOŚK). Łącznie w województwie składuje 

się 365 Mg s.m. (wg Ankiet MŚ). Natomiast znacznie więcej osadów jest czasowo magazynowanych 

na terenie oczyszczalni - około 6 tys. Mg s.m. Przy czym głównie dotyczy to oczyszczalni  

w Gorzowie Wlkp. (około 5 tys. Mg s.m.). Oczyszczalnia od maja 2013 r., modernizuje część 

osadową: wyposażenia w instalację do dezintegracji ultradźwiękowej osadów, przebudowę  

i modernizację pozostałych elementów ciągu technologicznego gospodarki osadowej oraz budowę 

instalacji higienizacji osadów odwodnionych mechanicznie. Uzyskane w wyniku procesu 

technologicznego osady o zawartości 25 % s.m. zostaną wykorzystane w celach przyrodniczych  

oraz rekultywacji nieużytków, terenów zdegradowanych i pozbawionych pokrywy glebowej.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp. oferuje 

rolnikom szeroką pomoc w wykorzystaniu osadów ściekowych (analizy gleb, przygotowanie dawek 

nawozowych). Na terenie województwa trzy oczyszczalnie posiadają instalacje do suszenia, żadna nie 

ma instalacji do kompostowania osadów. Zwraca uwagę duży udział w tym województwie  

tzw. „innych form zagospodarowania osadów” – przekazanie firmom zewnętrznym, uprawa roślin 

nieprzeznaczonych dla spożycia i produkcji pasz. 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie spalanie (monospalarnia w Zielonej Górze). Projektowa 

przepustowość instalacji wynosiła ponad 6.5 tys Mg/rok. Oczyszczalnia w 2013 roku wykazała,  

że przekształcono termicznie 1000 Mg (a pozostałe 2,5 tys. Mg zagospodarowano przyrodniczo). 

Ponieważ instalacja od momentu uruchomienia ma duże problemy rozruchowe trudno przewidzieć  

czy instalacje będzie w stanie przejmować osady z innych dużych oczyszczalni (np. z Gorzowa 

Wlkp.). Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów do rekultywacji, bezpośrednie 

stosowanie rolnicze oraz kompostowanie. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 
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Województwo łódzkie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) osady wytwarzane na terenie województwa łódzkiego poddawane  

są zarówno procesom odzysku (34%) jak i unieszkodliwiania (31%), [15]. 

Na terenie województwa znajduje się instalacja termicznego przekształcania osadów ściekowych  

na terenie gminy Pabianice zarządzana przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków Łódzkiej Aglomeracji 

Miejskiej w Łodzi oraz 3 kompostownie (Wieluń, Radomsko i Kutno). W Bełchatowie powstaje 

suszarnia słoneczna. 

W sąsiednich województwach – kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i śląskie znajdują się 

cementownie mogące w przyszłości przyjąć osady.  

Analizując Ankiety MŚ oraz Sprawozdanie KPOŚK stwierdzono, że na terenie województwa w 2013 

roku przekazano na składowisko ponad 3,5 tys. Mg s.m. osadów. Najwięcej  

ok. 1,5 tys. przez oczyszczalnie w Zgierzu (posiadanie własnego składowiska, pozwolenie 

zintegrowane), prawie 1 tys. przez oczyszczalnię w Łodzi, (co było wynikiem awarii instalacji 

termicznego przekształcania), 432 Mg przez oczyszczalnię w Wieluniu. Znaczne ilości osadów (ponad 

2 tys. Mg) magazynuje oczyszczalnia w Skierniewicach z powodu: i) sezonowości stosowania osadów 

ściekowych wykorzystywanych do celów rolniczych oraz ii) ograniczenia kierowania osadów  

do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) za odpłatnością wynikających z możliwości 

finansowych Spółki. Drugą taką oczyszczalnią jest oczyszczalnia w Tomaszowie Mazowieckim,  

która magazynowanie 1,5 tys. Mg osadów tłumaczy „brakiem dalszej kontynuacji przeróbki osadu”.  

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie spalanie (monospalarnia w Łodzi o przepustowości projektowanej 

ponad 55 tys. Mg/rok) i współspalanie (cementownie Kujawy (dla północnej części województwa), 

cementownia cementowniach Warta i Cemex Polska Sp. z o.o.(dla południowo-zachodniej części 

województwa) oraz np. Ożarów, Małogoszcz dla południowo-wschodniej części województwa).  

Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie 

rolnicze oraz kompostowanie. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo małopolskie 

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (2012) powstające w województwie osady 

ściekowe poddawane są procesom odzysku poprzez kompostowanie, fermentację i produkcję biomasy 

(24%), lub są wykorzystywane rolniczo do nawożenia gruntów oraz do rekultywacji terenów 

zdegradowanych (25 %). Część osadów tj. około 30% jest magazynowana na terenie  

oczyszczalni [16]. 

W województwie małopolskim funkcjonuje uruchomiona w 2010 roku Stacja Termicznej Utylizacji 

Osadów w Krakowie o maksymalnej przepustowości 103,3 tys. Mg uwodnionych osadów na rok.  

W 2013 roku w ww. instalacji unieszkodliwiono około 11 tys. Mg s.m. ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych. W województwie znajduje się jeszcze jedna suszarnia osadów  

w Tarnowie. Natomiast osady kompostuje się w instalacjach w Krakowie, Nowym Sączu, Zalesianach 

i Tarnowie. Firma Kompostech w Nowym Sączu odbiera osady z wielu małych okolicznych 

oczyszczalni. 

Na terenie województwa znajdują się dwie cementownie: Górka, Nowa Huta, gdzie jest możliwe 

spalanie paliw alternatywnych. 
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W województwie na ponad 200 oczyszczalni, które wzięły udział w Ankiecie MŚ osady składuje 

około 30 oczyszczalni, co łącznie wynosi ok. 1800 Mg s.m. i stanowi największy odsetek w kraju. 

Najwięcej z oczyszczalni w Limanowej, Suchej Beskidzkiej, Bieczu, Tarnowie, Podegrodziu, 

Ryglicach, Dobrej, Grybowie. Na terenie oczyszczalni magazynują osady m.in. oczyszczalnie  

w Krzeszowicach, Trzcianej. 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie spalanie (monospalarnia w Krakowie) i współspalanie 

(cementownie Nowa Huta i Górki). Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów  

do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie rolnicze oraz kompostowanie. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo mazowieckie 

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (2012) w 2010 roku na terenie województwa 

mazowieckiego funkcjonowało 585 oczyszczalni ścieków. Około 1,02% to mechaniczne 

oczyszczalnie ścieków, 59,65% - oczyszczalnie biologiczne, 18,29% to oczyszczalnie mechaniczno-

biologiczne, a 10,42% to oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. Na terenie 

województwa mazowieckiego funkcjonuje 6 instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych posiadających stosowne zezwolenia. [17]. 

W województwie mazowieckim działa Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, zarządzana 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.. Zgodnie  

z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym Stacja może termicznie przekształcać osady i odpady 

procesowe z Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (osad odwodniony, skratki, piasek i tłuszcze)  

oraz wysuszone osady ściekowe pochodzące z Oczyszczalni Ścieków „Południe”. Zgodnie z danymi 

zawartymi w Sprawozdaniu KPOŚK i ankiecie MŚ w ww. instalacji unieszkodliwiono w 2013 roku 

ponad 25 tys. Mg s.m. osadów ściekowych (przy projektowanej przepustowości  

około 70 tys. Mg/rok), co stanowi najwyższą wartość w kraju. Suszarnie termiczne znajdują się  

w instalacjach w Warszawie (Oczyszczalnia Ścieków „Południe”), Radom, Kozienice, Grodzisk 

Mazowiecki, Piaseczno. Powstają kolejne w Żyrardowie, Ciechanowie, Puławach. Na terenie 

województwa osady można kompostować w instalacjach w Warszawie, Zielonce, Garwolinie  

i Brzeźnicy. 

Na terenie województwa składowanych było w 2013 r. około 1,2 tys. Mg s.m. (Ankiety MŚ),  

2 tys. Mg s.m. osadów ściekowych (Sprawozdanie KPOŚK) Najwięcej osadów na składowiska 

kierowały oczyszczalnie w Warce i Łomiankach (oko. 0,5 tys. Mg s.m.), przy czym częściowo 

wykorzystywane były do przykrywania kolejnych warstw na składowiskach odpadów komunalnych. 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie termiczne przekształcanie (monospalarnia w Warszawie). 

Zmniejszenie uciążliwości transportowej można osiągnąć poprzez transport osadów wysuszonych. 

Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie 

rolnicze oraz kompostowanie. Szczególnie w północnym, południowym i wschodnim regionie 

województwa gdzie powstające na tych terenach osady ściekowe są dobrej jakości.  

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 
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Województwo opolskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) w 2010 roku na terenie województwa opolskiego funkcjonowało  

57 oczyszczalni ścieków komunalnych. Osady ściekowe były przede wszystkim unieszkodliwiane 

(70% zagospodarowanych). Odzyskowi poddano niespełna 30% [18]. 

Analizując dane w Ankietach MŚ i Sprawozdaniu KPOŚK stwierdzono, że osady na składowiska  

w 2013 roku skierowało 9 oczyszczalni (najwięcej oczyszczalnie w Paczkowie i Gogolinie) o łącznej 

masie około 660 Mg, co stanowi 3,4% ogółu wytworzonych osadów. W większości osady ściekowe 

były stosowane w rolnictwie. Na terenie województwa znajdują się dwie instalacje do suszenia 

osadów ściekowych – Opole (na około 4 tys. Mg osadów, w fazie rozruchu) i Kędzierzyn Koźle,  

w oczyszczalni w Kluczborku prowadzone jest wermikompostowanie osadów (~350 Mg s.m./rok). 

Wysuszone osady ściekowe z Opola będą współspalane w cementowni Górażdże: 

 instalacji do współspalania paliw alternatywnych i ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych w Górażdże Cement SA w skład, której wchodzą Cementownia Górażdże  

oraz Cementownia Strzelce Opolskie o łącznej mocy przerobowej 400 000 Mg/rok. 

 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów na terenie województwa opolskiego  

w przypadku dużych oczyszczalni (Opole) będzie niewątpliwie termiczne przekształcanie 

(współspalanie w cementowni Górażdże). Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów  

do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie rolnicze oraz kompostowanie.  

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo podkarpackie 

 

Zgodnie z danymi z WPGO (2012) w województwie podkarpackim osady głównie były poddawane 

procesom odzysku (39%), z czego znaczna część była wykorzystana w rolnictwie i do rekultywacji. 

Natomiast składowanie dotyczyło 4% wytworzonych osadów ściekowych [19]. 

Analizując Ankiety MŚ oraz Sprawozdanie KPOŚK stwierdzono, że w 2013 roku składowano  

około 3,5% wytworzonych osadów ściekowych. Najwięcej pochodziło z oczyszczalni Brzeźnica, 

Dynów, Krzeszów (około 100 Mg s.m.). Pozostałe – to wartości kilkunastu lub nawet kilku ton 

składowanych osadów.  

Na terenie województwa nie ma instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów. Natomiast  

w Rzeszowie i w Krośnie (w budowie) znajdują się instalacje do suszenia osadów. W Krośnie, 

Leżajsku i Nowej Sarzynie funkcjonują instalacje do kompostowania osadów. 

Największa oczyszczalnia w Rzeszowie odwodniony i wysuszony osad wykorzystuje  

na cele rolnictwa przemysłowego (uprawa wierzby energetycznej, rzepaku i wikliny)  

oraz do rekultywacji terenu.  

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów ściekowych na terenie województwa 

podkarpackiego będzie kompostowanie, rolnicze stosowanie i rekultywacja terenu.  

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1.. 
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Województwo podlaskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) w województwie podlaskim zagospodarowano łącznie 66% wytworzonych 

osadów, głównie w celach nawozowych (57% wytworzonych osadów); termicznie przekształcono 4%, 

a składowano 0,5% wytworzonych osadów [20]. 

W województwie funkcjonują dwie instalacje do suszenia osadów. W oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Łomży osady z niskotemperaturowej suszarni taśmowej w postaci granulowanej 

spalane są w instalacji termicznego unieszkodliwiania (o przepustowości około 7 tys. Mg s.m. na rok). 

Druga instalacja suszenia i granulacji osadów ściekowych znajduje się w oczyszczalni ścieków  

w Białymstoku. Możliwe jest kompostowanie osadów w instalacji w Sokółce i Hryniewiczach.  

Na oczyszczalni w Zambrowie prowadzone jest wermikompostowanie osadów. 

Analizując dane zawarte w Ankietach MŚ oraz sprawozdaniu KPOŚK stwierdzono,  

że w woj. podlaskim w 2013 r największy w całej Polsce odsetek masy osadów magazynowanych 

czasowo na oczyszczalniach (40%). Osady magazynowano przede wszystkim na największych 

oczyszczalniach – w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Augustowie, Łapach, Bielsku Podlaskim, 

Wysokiem Mazowieckim. W przypadku Łomży jest to związane z modernizacją instalacji 

termicznego unieszkodliwiania osadów. 

Województwo podlaskie ma charakter głównie rolniczy, stąd też największy nacisk  

powinien być położony na przetwarzanie osadów ściekowych (głównie poprzez kompostowanie)  

w użyteczny dla rolnictwa nawóz. Wymagać to jednak będzie intensyfikacji poszukiwań odbiorców  

i modernizacji oczyszczalni, m.in. w Augustowie. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo pomorskie 

 

Według WPGO (2012) na terenie województwa pomorskiego funkcjonowało 219 komunalnych 

oczyszczalni ścieków, w tym 168 oczyszczalni biologicznych, 5 mechanicznych oraz 46 oczyszczalni 

z podwyższonym usuwaniem biogenów [21].  

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych odbywa się w instalacji do termicznego 

przekształcania osadów, która mieści się na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Gdynia 

„Dębogórze”, zlokalizowanej na terenie gminy Kosakowo. Na terenie Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. jest realizowany „Gdański Projekt wodno-ściekowy etap II”, 

w ramach, którego realizowana jest instalacja do termicznego przekształcania osadów ściekowych.  

W instalacji unieszkodliwiane będą osady z oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód  

po wstępnym odwodnieniu mechanicznym do poziomu ok. 22% suchej masy w ilości  

ok. 69 tys. Mg/rok.  

Kompostownie, w których zagospodarowane są osady ściekowe w województwie pomorskim to m.in: 

 Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. w Tczewie, 

 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., 

 Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach, 

 Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”, 

 Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku, 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie 

Gdańskim, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach. 
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Analizując dane z Ankiet MŚ i Sprawozdania KPOŚK stwierdzono, ze w województwie blisko 6% 

powstających osadów ściekowych jest składowanych, a około 11% magazynowanych na terenie 

oczyszczalni.  

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie termiczne przekształcanie (instalacje w Gdańsku i Gdyni).  

Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie osadów do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie 

rolnicze oraz kompostowanie (województwo posiada najlepiej w kraju rozwiniętą sieć kompostowni).  

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo śląskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) na terenie województwa powstaje najwięcej komunalnych osadów 

ściekowych w kraju. W 2010 r. w województwie śląskim w 222 oczyszczalniach powstało łącznie  

ok. 58,5 tys. Mg s.m. komunalnych osadów ściekowych - w aglomeracji Katowic (5,5 tys. Mg s. m.), 

Sosnowca (2,6 tys. Mg s. m.) i Częstochowy (3,4 tys. Mg s. m.), [22]. 

Województwo nie posiada wydzielonej instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych.  

Są przekształcane termicznie w cementowniach Warta i Cemex Polska Sp. z o.o. w wyniku 

współspalania w instalacji do wypalania klinkieru cementowego oraz w Elektrowni Łaziska 

(informacja nie potwierdzona zgodnie z WPGO). Instalacje do suszenia osadów posiada Częstochowa, 

Myszków i Ruda Śląska. Osady ściekowe można kompostować w instalacjach w: Zabrzu, Piekarach 

Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach, Pszczynie, Żywcu, Brzeszczu i Bielsku Białej. 

Osady powstające na terenie województwa były w przeważającej ilości poddawane odzyskowi  

lub unieszkodliwiane. Zgodnie z danymi Ankiet MŚ oraz Sprawozdania KPOŚK w 2013 r w woj. 

śląskim skierowano na składowiska niecały 1% wytworzonych osadów, natomiast 4% było 

magazynowanych na terenie oczyszczalni. Znaczny udział w sposobach zagospodarowania osadów 

stanowiły tzw. „inne metody” – odzysk R3, odzysk R10, przekazanie zewnętrznym firmom, 

rekultywacja hałd, uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia czy produkcja kruszyw 

budowlanych. 

Województwo śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym regionem kraju o znacznej liczbie 

oczyszczalni dużych (szczególnie położonych w GOP), stąd też głównymi metodami 

unieszkodliwiania osadów powinny być metody termiczne. Wiąże to się niewątpliwie z koniecznością 

inwestowania w budowę kolejnych instalacji do suszenia osadów ściekowych. Część z tych osadów 

może zostać wykorzystana w procesach rekultywacji licznych na Śląsku terenów zdegradowanych. 

Jednak zdecydowana większość powinna zostać przekształcona termicznie. Natomiast osady ściekowe 

powstające w oczyszczalniach znajdujące się w części północnej i południowej mogą być nadal 

zagospodarowywane przyrodniczo. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo świętokrzyskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) w 2009 r odnotowano znaczny wzrost unieszkodliwionych osadów,  

co było spowodowane modernizacją największej oczyszczalni ścieków w województwie i likwidacją 
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lagun osadowych [23]. Najwięcej osadów powstało w czterech największych oczyszczalniach ścieków 

tj. w Sitkówce, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach. W latach  

2007-2010 dominującym sposobem zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych  

były procesy odzysku (85%). Unieszkodliwianie osadów dokonywane było głównie poprzez 

deponowanie na składowiskach odpadów (D5), które stanowiło 15%. Zagospodarowanie odbywało się 

głownie poprzez rolnicze stosowanie i rekultywację. W 2011 r. uruchomiono instalację  

do termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych STUOŚ o mocy przerobowej  

5,5 Mg s.m./rok, w gminie Sitkówka-Nowiny. W instalacji tej przetwarzane są osady ściekowe 

pochodzące z aglomeracji Kielce (4 gminy, 17 miejscowości). Instalacja do suszenia słonecznego 

osadów ściekowych znajduje się w Skarżysku Kamiennej, a instalacja do kompostowania  

w Janczycach. 

Na terenie województwa znajdują się 3 cementownie: Ożarów, Małogoszcz, Nowiny.  

Zgodnie z danymi Ankiet MŚ i Sprawozdaniem KPOŚK w 2013 na terenie województwa  

na składowiska skierowano około 7% całkowitej masy wytworzonych osadów, natomiast 

magazynowano na terenie oczyszczalni prawie 9% osadów. Niemal 20% zostało przekształconych 

termicznie, rolniczo około 11%, natomiast nie przeznaczono osadów do rekultywacji. Najwięcej 

osadów na składowiska kierowały oczyszczalnia Piekoszów, Końskie; magazynowały na ternie 

oczyszczalni m.in. Włoszczowa, Sitkówka-Nowiny, (co wynikało z przestojów STUOŚ). Duży udział 

w ogólnym bilansie stanowiły tzw. „inne metody”, gdzie głównie przeznaczano osady pod uprawę 

roślin nieprzeznaczonych do spożycia (w tym roślin energetycznych). 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów na terenie województwa świętokrzyskiego 

w przypadku dużych oczyszczalni (Sitkówka-Nowiny, Starachowice) będzie niewątpliwie termiczne 

przekształcanie (spalanie w monospalarni przepustowości projektowej 32 tys. Mg/rok, współspalanie 

w cementowniach). Wiąże to się jednak z budową instalacji do suszenia osadów. Ponieważ duża część 

województwa ma charakter rolniczy w przypadku średnich i małych oczyszczalni osady powinny 

zostać wykorzystane przyrodniczo. Na terenie województwa świętokrzyskiego znacznie więcej 

osadów powinno być kompostowanych. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo wielkopolskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) w województwie wielkopolskim wytworzone osady były głównie 

poddawane procesom odzysku (77%) i w niewielkim stopniu unieszkodliwiane (2%). Przetwarzanie 

tych odpadów odbywa się w 10 instalacjach oraz w Elektrowni (ZE PAK S.A.) w Koninie [24]. 

Instalacja termicznego suszenia osadów ściekowych znajduje się w Poznaniu. Województwo  

nie posiada instalacji do termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych. Na terenie województwa 

instalacje do kompostowania osadów znajdują się w Pile, Rumianym, Suchym Lesie, Jarocinie, 

Koninie i Orlim Stawie. 

Dane przekazane wraz z Ankietami MS oraz Sprawozdanie KPOŚK wskazują, że na terenie 

województwa w 2013 roku do składowania przekazano 2% ogólnej masy wytworzonych osadów 

(ilość jednostkowa nie przekraczała kilkudziesięciu ton), a czasowo magazynowano około 11%. 

Jednocześnie 30% wykorzystano przyrodniczo (w rolnictwie i do rekultywacji). Prawie polowa 

powstających osadów została zagospodarowana innymi metodami (głównie kompostowanie, 

przekazanie kolejnemu podmiotowi i przeznaczenie do produkcji roślin nie przeznaczonych  

do spożycia). 
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Województwo wielkopolskie posiada przynajmniej kilka dużych aglomeracji (Poznań, Konin, Jarocin, 

Ostrów Wlkp., Piła, Kościan, Wągrowiec, Środa Wlkp., Rawicz, Września, Mosina, Gniezno, 

Leszno). Stąd też na tym terenie powinny powstać kolejne instalacje do suszenia osadów ściekowych 

z przeznaczeniem do termicznego unieszkodliwiania. Jest to jednak także województwo o dużym 

udziale gospodarstw wielkoobszarowych, często produkujących rośliny przemysłowe.  

W województwie działa przynajmniej kilka kompostowni produkujących dobrej jakości komposty  

z osadów. Stąd też (głównie ze średnich i małych oczyszczalni) osady nadal powinny być 

wykorzystywane przyrodniczo. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

Województwo warmińsko-mazurskie 

 

Zgodnie z WPGO (2012) w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 roku dominującym 

sposobem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych było rozprowadzenie  

ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby (R10). Procesom tym poddano  

44% ogólnej ilości wytworzonych osadów ściekowych [25]. 

Na terenie województwa działa jedna suszarnia i spalarnia osadów ściekowych, administrowana przez 

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, która została uruchomiona w 2010 roku i posiada godzinową zdolność 

przerobową osadów na poziomie 1,4 Mg. Instalacje do suszenia osadów znajdują się w Iławie  

i Lubawie (730 Mg osadów/rok). 

W województwie w 2010 roku funkcjonowało sześć kompostowni komunalnych osadów ściekowych, 

prowadzących odzysk w procesie R3 (recykling lub regenerację substancji organicznych,  

które nie są stosowane jako rozpuszczalniki – włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania): 

 Kompostownia w m. Zakrzewo k/Działdowa, o zdolności przerobowej 6 tys. Mg/rok; 

 Kompostownia w m. Lubajny k/Ostródy, o zdolności przerobowej 30 tys. Mg/rok; 

 Kompostownia w m. Rudno o zdolności przerobowej 1,5 tys. Mg/rok; 

 Kompostownia w m. Braniewo o zdolności przerobowej około 10 tys. Mg/rok; 

 Kompostownia w m. Elbląg o zdolności przerobowej 20 tys. Mg/rok; 

 Kompostownia w m. Kozia Góra k/Łukty o zdolności przerobowej 30 tys. Mg/rok. 

 

Natomiast dane uzyskane w ramach ankiet MŚ oraz sprawozdania KPOŚK wskazują, że w 2013r.  

przyrodniczo wykorzystano 35% wytworzonych osadów, 2% zostało spalonych,  

natomiast na składowiska odpadów skierowano około 1 %, ale zmagazynowano blisko 31% osadów. 

Magazynowanie wynika przede wszystkim z konieczności gromadzenia osadów m.in. w oczekiwaniu 

na możliwość rolniczego wykorzystania, lub jak w przypadku Olsztyna trudnościach  

w termicznej utylizacji. 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów dla dużych oczyszczalni na terenie 

województwa będzie niewątpliwie termiczne przekształcanie (instalacja w Olsztynie). Średnie i małe 

oczyszczalnie to przeznaczenie osadów do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie rolnicze  

oraz kompostowanie (województwo posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć kompostowni). 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 
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Województwo zachodniopomorskie 

 

W województwie zachodniopomorskim (WPGO, 2012) w roku 2010 blisko 80% wytworzonych 

komunalnych osadów ściekowych zostało przetworzonych w procesach odzysku (głównie  

do rekultywacji składowisk – R14 oraz przez stosowanie w rolnictwie – proces R10). Osady ściekowe 

były unieszkodliwiane głównie na składowiskach odpadów oraz w instalacji do termicznej obróbki 

osadów ściekowych w Szczecinie (zarządzający: ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie). Natomiast instalacja 

termicznego suszenia w Koszalinie o mocy przerobowej 22 tys. Mg uwodnionych osadów przerabia 

osady na wysokoenergetyczny granulat, który jest wykorzystywany przez cementownie,  

jako paliwo alternatywne w procesach technologicznych [26]. 

Dane zawarte w Ankietach MŚ oraz Sprawozdaniu KPOŚK wskazują, że w 2013 roku na składowiska 

skierowano 10% masy wytworzonych osadów ściekowych (najwięcej oczyszczalnia przemysłowo-

komunalna Police ponad 2 tys. Mg s.m. Świdwin 340 Mg s.m., Stargard 246 Mg s.m., Czaplinek  

122 Mg s.m.) Zmagazynowanych na terenie oczyszczalni zostało 11% wytworzonych osadów  

(m.in. w obrębie oczyszczalni Szczecin Prawobrzeżny, Szczecinek, Goleniów, Międzyzdroje, Gryfice, 

Dębno, Łobez, Choszczno, Złocieniec, Kamień Pomorski, Jarosławiec). Jednocześnie województwo 

zachodniopomorskie posiada największy odsetek osadów wykorzystanych przyrodniczo – około 50%, 

a termicznie przekształconych zostało 13% s.m. osadów. Duży udział odzysku R3, na terenie 

województwa działają instalacje kompostowania (Trzebiatów, Kamień Pomorski, Wardyń, Gryfino, 

Stargard Szczeciński, Sianów). 

Rekomendowanymi metodami zagospodarowania osadów na terenie województwa 

zachodniopomorskiego dla dużych oczyszczalni będzie termiczne przekształcanie (instalacja Szczecin 

Pomorzany, instalacja suszenia osadów Koszalin). Średnie i małe oczyszczalnie to przeznaczenie 

osadów do rekultywacji, bezpośrednie stosowanie rolnicze oraz kompostowanie. 

Proponowane inwestycje zestawiono w rozdziale 10.2. Pozytywne i negatywne strony 

rekomendowanych sposobów zagospodarowania przedstawia tabela 10.4. Uwarunkowania prawne, 

ekonomiczne, techniczne i środowiskowe opisano w podrozdziale 10.1.1. 

 

 

10.2 Propozycje potencjalnych inwestycji w zakresie modernizacji rozbudowy i budowy 

instalacji służących odwadnianiu, stabilizacji, higienizacji i końcowemu 

zagospodarowaniu koś dla poszczególnych województw 

 

Punktem wyjścia w planowaniu gospodarki osadami ściekowymi powinna być informacja o realnych 

możliwościach zagospodarowania osadów na danym terenie, a dopiero potem dobranie ścieżki 

technologicznej, tzn. urządzeń, procesów, a także rozwiązań logistycznych, umożliwiających 

skorzystanie z wybranej metody. Działania powinny być podejmowane zawsze w tej kolejności. 

Celem działania systemu planowania gospodarki osadami ściekowymi jest pomoc w identyfikacji  

oraz wyborze najlepszego wariantu realizacji gospodarki osadowej, spośród możliwych  

do zastosowania (analiza rynku odbiorców: producenci rolni, tereny zdegradowane, kompostownie, 

RIPOK, instalacje termicznego unieszkodliwiania, cementownie). Aby dobrze zaplanować gospodarkę 

osadową na terenie województw powinny zostać przeprowadzone dokładne inwentaryzacje terenów 

rolniczych, które wykorzystują osady, terenów do rekultywacji oraz przeanalizować potencjalny rynek 

kompostu oraz odbiorców osadów wysuszonych (np. cementowni). Efektem końcowym planowania 

zagospodarowania osadów powinno być wybranie możliwych (realnych i długoterminowych) metod, 

odrzucając tym samym rozwiązania nierealne w danym terenie i warunkach. Pamiętać również należy 
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o stworzeniu scenariuszy awaryjnych na wypadek wyczerpywania się rynku odbiorców. Takie analizy 

powinny być zrobione w każdym województwie. 

W ostatnich latach osady zostają poddane procesom odzysku, które pozwalają  

na ich unieszkodliwienie poza instalacjami. Do takich procesów zaliczają się kompostowanie  

i suszenie. Odzysk materiałowy osadów po suszeniu wysokotemperaturowym otwiera możliwości ich 

zagospodarowania w procesie współspalania, jako paliwo dodatkowe (alternatywne), np. z odpadami 

komunalnymi, w cementowniach oraz elektrowniach i elektrociepłowniach. O wiele szerszy rynek 

odbiorców posiadają niewątpliwie osady przetworzone. W wielu oczyszczalniach ogłoszono przetargi 

nieograniczone na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni 

Ścieków”. Sieć wyspecjalizowanych firm w całym kraju odbiera osady ściekowe z oczyszczalni  

i transportuje je do innych instalacji w celu dalszego przetworzenia lub poddania procesom odzysku 

lub unieszkodliwienia. W przypadku dalszego przetwarzania w instalacji muszą one posiadać 

stosowne decyzje dotyczące odbioru osadów.  

Proponując inwestycje trzeba pamiętać , że wiele instalacji jest wciąż w trakcie modernizacji  

(zgodnie z AKPOŚK2010), gdzie terminy osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki 

osadowej został zaplanowany na 2015 r.  

Jednak biorąc pod uwagę możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w poszczególnych 

województwach (uwzględniając specyfikę województw), a także potencjał istniejących instalacji 

koniecznych jest szereg inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji przetwarzania  

i końcowego zagospodarowania kos. Analizując dane ewidencji zebrane w rozdziale 8.1 stwierdzono, 

że niezależnie od województwa i zakresu aglomeracji ilość rozpatrywanych instalacji do odwadniania 

osadów ściekowych na oczyszczalniach mieściła się w przedziale 80 – 90% i dotyczy to przede 

wszystkich dużych i średnich oczyszczalni. Poletka osadowe stosowane są w aglomeracjach <2000, 

2000-10000 RLM gdzie wyliczono 290 takich poletek. Przy czym najwięcej poletek osadowych 

wykorzystywanych jest jeszcze na oczyszczalniach w województwach dolnośląskim (39 poletek 

osadowych) i zachodniopomorskim (38 poletek osadowych). Natomiast dla oczyszczalni <2000 RLM 

obliczono, że około 30 % aglomeracji nie posiada żadnej instalacji do odwadniania, a w granicach  

2 – 5% transportuje uwodnione osady na oczyszczalnie posiadające instalacje odwadniania. Pomimo 

tego, ze stanowi to niewielki ułamek na tych oczyszczalniach powinny powstać instalacje  

do odwadniania osadów. W trakcie kolejnych lat konieczna będzie także wymiana przestarzałych 

urządzeń o czym szczegółowo napisano w rozdziale 8.5. 

Dużo gorzej przedstawia się zestawienie dotyczące instalacji do stabilizacji osadów ściekowych. 

Stwierdzono bowiem, że większość, bo około 80% oczyszczalni z przedziału wielkości aglomeracji 

<2000, 2000 > 10000 i 10000 > 50000 RLM nie wykazuje żadnej instalacji do stabilizacji osadów 

ściekowych. Około 10% oczyszczalni wykazuje stabilizację tlenową a zaledwie 4% stabilizację 

beztlenową W tabeli 10.6 podano propozycję wykorzystania procesu fermentacji metanowej  

do produkcji biogazu z osadów ściekowych dla poszczególnych województw. Analizując możliwość 

budowy biogazowi na terenie oczyszczalni ścieków wzięto pod uwagę rzeczywistą wartość RLM  

oraz średnie natężenia przepływu ścieków. Wg autorów przyjęto, że uzasadnione jest stosowanie  

tej technologii w oczyszczalniach o wartości RLM zbliżonej do 20 000 i wyższej. Dla oczyszczalni  

o niższych wartościach RLM preferowaną metodą stabilizacji jest stabilizacja tlenowa. 
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Tabela 10.6. Propozycje wykorzystania technologii fermentacji metanowej do produkcji biogazu z  osadów 

ściekowych w poszczególnych województwach 

Lp. województwo Liczba oczyszczalni o 

RLM zbliżonej do 

20 000 i większych 

Liczba 

biogazowni 

Rekomendacja dla budowy 

biogazowi 

1 Dolnośląskie 27 9 Lubin, Jelenia Góra 

2 Kujawsko-pomorskie 13 5 Brodnica 

3 Lubuskie 8 4 Zielona Góra 

4 Łódzkie 15 5 Bełchatów, Sieradz, Tomaszów 

Mazowiecki, Zgierz 

5 Lubelskie 12 6 Łuków 

6 Małopolskie 19 9 Oświęcim, Tarnów, Niepołomice 

7 Mazowieckie 33 11 Sierpc, Błonie, Sokołów 

8 Opolskie 9 4 Nysa, Krapkowice, Namysłów 

9 Podkarpackie 14 9 Białobrzegi 

10 Podlaskie 8 3 Augustów, Siemiatycze, Bielsk 

Podlaski 

11 Pomorskie 10 3 Chojnice, Swarzewo, Malbork 

12 Śląskie 35 15 Ruda śląska (Ostrzeszów, Barbara, 

Halemba), Katowice (Dąbrówka 

Mała, Panewki, Piekary śląskie, 

Skoczów, Chorzów 

13 Świętokrzyskie 6 4 brak rekomendacji 

14 Wielkopolskie 46 5 Piła, Koło, Konin, Leszno, Jarocin, 

Turek, Baranów, Środa Wlkp., 

Ostrzeszów 

15 Warmińsko-

mazurskie 

13 5 Kętrzyn, Giżycko 

16 Zachodniopomorskie 15 1 Kołobrzeg, Stargard Szczeciński, 

Wałcz, Goleniów 

 

Jeśli chodzi o higienizację osadów ściekowych to instalacje do prowadzenia tego procesu są ściśle 

związane z rolniczym bądź rekultywacyjnym stosowaniem kos, a jedynym problemem jest obecność 

mikroorganizmów patogenicznych. Autorzy niniejszego opracowania nie widzą konieczności 

wskazywania takich inwestycji. Systemy higienizacji są coraz rzadziej stosowane z powodu wysokich 

cen wapna i coraz większych rygorów związanych z określaniem dawek osadów i koniecznością 

monitoringu. Do higienizacji stosowano wapno lub inne reagenty pozyskiwane z lokalnych źródeł  

np. pyły dymnicowe. Jednak produkt finalny żeby mógł być uznany tzw. polepszacz glebowy musi 

przejść procedurę określoną wymogami Ustawy o nawożeniu [9]. 

Analiza przeprowadzona w podrozdziale 8.1 wykazała, że istnieją 52 instalacje do kompostowania 

osadów ściekowych. Instalacje takie powinny być jednak skojarzone z gospodarka odpadami 

komunalnymi zbieranymi selektywnie (dodatek frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych 

może znacznie zmniejszyć całkowite stężenia metali) ze względu na konieczność zapewnienia 

materiałów do współkompostowania. Pierwsze kompostownie osadów pracowały w oparciu o materiał 

strukturalny jakim była słoma, czy odpady z przetwórstwa drzewnego jednak zarówno względy 

finansowe jak i jakość produktu finalnego  zdecydowały o odstąpienia od wdrożenia technologii  

na konkretnych oczyszczalniach (szczególnie dużych). Obecnie kolejną przeszkodą może stać się 

nowelizacja rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10. Aby spełnić wymogi oczyszczalnie będą 

musiały produkować kompost bardzo wysokiej jakości (spełniający wymogi stawiane materiałom 

nawozowym). Nie jest to niemożliwe, ponieważ są przykłady takich oczyszczalni np. Słupsk. 

Ponieważ jest to instalacja służąca końcowemu zagospodarowaniu osadów powstaje problem  
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jej lokalizacji (na czy poza oczyszczalnią). Za lokalizowaniem kompostowni przy oczyszczalniach 

(lub instalacjach przekształcających odpady komunalne) przemawiają następujące czynniki: : 

 uniknięcie kosztów podwójnego transportu tj. zarówno dowożenia osadów do kompostowni 

jak i wywożenia gotowego produktu jakim jest kompost, 

 uniknięcie kosztów budowy infrastruktury energetycznej, drogowej, socjalnej, wodociągowej  

i sanitarnej. 

 Jednak obecnie bez wnikliwej analizy jakości osadów, dostępności materiałów  

do współkompostowania, jakości produktu finalnego i rynku odbiorców nie jest możliwe 

przygotowanie zestawienia potencjalnych instalacji w poszczególnych województwach. 

Rozdział 6 niniejszego opracowania szczegółowo opisuje termiczne metody przekształcania osadów 

ściekowych uwzględniając aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne i środowiskowe zarówno 

suszenia jak i spalania (współspalania) oraz produktów powstałych w wyniku tych procesów. W tabeli 

10.6 zestawiono gdzie w przyszłości (zdaniem Autorów) powinny powstać suszarnie osadów.  

Jako kryteria wyboru przyjęto:  

 wielkość oczyszczalni; 

 ilość produkowanych osadów ściekowych; 

 dotychczasowe sposoby zagospodarowania (kierowanie na składowiska, magazynowanie  

na terenie oczyszczalni, przekazywanie podmiotom zewnętrznym); 

 ocena możliwości znalezienia odbiorców jeśli osady byłyby kompostowane; 

Propozycje dotyczą zarówno suszarni konwencjonalnych jak i słonecznych. Uszczegółowienie  

czy w danej oczyszczalni powinny powstać jedne czy drugie wymaga szczegółowej analizy warunków 

inwestycyjnych oraz środowiskowych (choćby problem uciążliwości odorowej,  

który pojawia się przy suszarniach słonecznych). 

Warunkiem budowy suszarni osadów jest możliwość odbioru uzyskanego suszu, który mógłby zostać 

zakwalifikowany jako odpad palny 19 02 10 lub paliwo alternatywne 19 12 10. I tu największy 

problem stanowią trzy województwa: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, gdzie pomimo istnienia 

bardzo dużych aglomeracji nie powstały monospalarnie osadów ściekowych. W województwie 

śląskim istnieje tylko kilka instalacji do suszenia osadów i to w nie największych aglomeracjach. 

Pewnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie możliwości spalania osadów w planowanych spalarniach 

odpadów komunalnych jednak z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)  

2007-2013 uda się wybudować tylko 6 instalacji: w Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Poznaniu, 

Koninie i Krakowie i to w technologiach, które nie przewidują stosowania osadów ściekowych. 

Alternatywą może stać się budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)  

i spalarni RDF; współspalanie osadów w cementowniach; stosowanie osadów przez energetykę  

(np. w elektrociepłowniach pod warunkiem uchwalenia ustawy o OZE). Generalnie  

rynek energetyczny jest ogromny. Rocznie w energetyce zawodowej spala się  

około 70 mln Mg węgla kamiennego i brunatnego (rys.10.5). 
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Rys. 10.5. Elektrownie w Polsce [30]  

 

Barierami dla współspalania osadów w instalacjach energetycznych pozostają jednak konieczność 

dostosowania kotłów oraz oczyszczanie spalin w rygorze ostrzejszych wymagań. Wadami związanymi 

ze współspalaniem jest częstsza kontrola kotłów, ze względu na możliwość wystąpienia korozji,  

oraz przez wzrost szybkości tworzenia stałych osadów na powierzchniach kotła. Szczegółowo opisano 

ten problem w podrozdziale 6.2.5 

W podrozdziale 6.2.7 podniesiono problem przeszkód prawnych dla rolniczego czy przyrodniczego 

wykorzystania granulatu wysuszonych osadów, szczególnie w kontekście artykułu 96 pkt. 5 ustawy  

o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), który jednoznacznie zabrania ponownego nawadniania 

wysuszonych osadów ściekowych. Jednak (podobnie jak w przypadku kompostów) jeśli granulat 

wysuszonych osadów spełni wymogi ustawy o nawożeniu może stać się nawozem łatwym  

do transportu, co ma szczególne znaczenie w województwach o dużym potencjale wykorzystania 

przyrodniczego (np. podkarpackie). Warunkiem jest jednak otwarcie rynku odbiorców (o czym pisano 

wcześniej).  

 

Tabela 10.7. Propozycje budowy suszarni osadów ściekowych w poszczególnych województwach 

Lp. Województwo Proponowane rozwiązania budowy suszarni dla poszczególnych instalacji 

1 Dolnośląskie Wałbrzych, Głogów, Lubin, Jawor 

2 Kujawsko-pomorskie Inowrocław, Brodnica, Chełmno 

3 Lubelskie Zamość, Biała Podlaska, Tomaszów Lubelski 

4 Łódzkie Piotrków Trybunalski, Kutno, Sieradz, Zduńska Wola, Skierniewice, Zgierz 

5 Lubuskie Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól 

6 Małopolskie Zakopane, Chrzanów 

7 Mazowieckie Otwock, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki 

8 Opolskie Nysa, Krapkowice, Brzeg 

9 Podkarpackie Jasło, Dębica, Mielec, Przemyśl, Świlcza 

10 Podlaskie  Augustów, Bielsk Podlaski  

11 Pomorskie Chojnice, Lębork, Starogard Gdański, Kościerzyna 
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12 Śląskie Tychy, Racibórz, Katowice, Zabrze, Gliwice, Bytom, Dąbrowa Górnicza, 

Jastrzębie Zdrój, Rybnik  

13 Świętokrzyskie Starachowice, Sandomierz,  

14 Wielkopolskie Wlkp., Kalisz, Leszno, Koło, Września, Rawicz, Środa Wlkp., Wągrowiec, 

Kościan 

15 Warmińsko-mazurskie Ostróda, Bartoszyce 

16 Zachodniopomorskie Stargard Szczeciński, Świnoujście, Kołobrzeg, Goleniów, Międzyzdroje,  

 

Zgodnie z projektem Sprawozdania z Wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych w latach 2012-2013 głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych  

na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji były/są:  

 środki własne gmin,  

 fundusze krajowe:  

- NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

- WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

 fundusze zagraniczne: 

 ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,  

- FS – Fundusz Spójności,  

- EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

 

Wyżej wymienione propozycje mogą zostać włączone do Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014-2020. W projekcie Programu z 8 stycznia 2014 roku dostrzeżono 

problematykę efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych, także w kontekście ograniczenia 

emisji metanu. CEL TEMATYCZNY 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie 

efektywnego gospodarowania zasobami PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2 Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie wyznacza cel szczegółowy - zachowanie i poprawa jakości 

środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami, zwiększenie dostępności 

ludności do infrastruktury środowiskowej, gdzie wskaźnik rezultatu jest: odsetek ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków. W zakresie interwencji Priorytetu 6.2 zapisano,  

iż: „…W związku z intensywną rozbudową infrastruktury związanej ze zbieraniem i oczyszczaniem 

ścieków komunalnych obszarem wspieranym będzie także gospodarka osadami ściekowymi, w celu 

innego niż składowanie ich zagospodarowania…” Finansowanie OŚI PRIORYTETOWEJ II Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, odbywać się będzie poprzez Fundusz Spójności, 

(Wkład UE: 3 108, 2 mln Euro, poziom wkładu 11,29%). 

 

 

10.3 Zasadność tworzenia regionalnych instalacji do końcowego zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych. 

 

Oczyszczalnie ścieków to obecnie około 3 tysięcy instalacji różnej wielkości rozsianych po całym 

obszarze kraju. Duże obiekty w większości samodzielnie prowadzą na swym terenie gospodarkę 

osadową; jednak w przypadku małych oczyszczalni jedyną formą zagospodarowania (uzasadnioną 

ekonomicznie) jest składowanie, szczególnie wobec braku zainteresowania rolników odbiorem 

osadów; co jest wynikiem niewłaściwej/niewystarczającej przeróbki osadów w instalacji.  
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Autorzy proponują rozważenie możliwości i zasadności tworzenia zbiorczych (regionalnych) instalacji  

do końcowego zagospodarowania koś. 

Regionalne instalacje powstały na użytek przetwarzania odpadów komunalnych. Definicja regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych została sformułowana w art. 35 ust. 6 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), [4], zgodnie z którym, regionalną 

instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów o mocy 

przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego, 

przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki  

lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) [26] oraz zapewniający termiczne 

przekształcanie odpadów lub: 

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie  

ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  

do odzysku,  

 przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów  

oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, 

lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku  

w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 30 ust. 4, 

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  

o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów  

w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami przewidują tworzenie Regionów Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi (RGOK), ukierunkowując strumienie odpadów: zmieszanych komunalnych  

do regionalnych instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 

selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów – do instalacji kompostowania, zaś odpadów 

powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – do składowisk odpadów. 

Na zlecenie NFOŚiGW w 2014 r. przeprowadzono badania, z których wynika, że łącznie instalacji 

RIPOK jest w Polsce 268, w tym: 96 instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, 72 instalacje kompostowania zebranych selektywnie odpadów zielonych i innych 

bioodpadów, 100 – składowisk odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych. 3 instalacje są w trakcie budowy. Natomiast uchwały sejmików województwa 

wyznaczyły 704 instalacje zastępcze do obsługi RGOK – do czasu uruchomienia RIPOK,  

w tym: 213 instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,  

150 – kompostowni do przetwarzania zebranych selektywnie odpadów zielonych i innych 

bioodpadów, 341 – składowisk odpadów. Wyznaczono także 8 instalacji do produkcji paliwa 

alternatywnego. 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym budowę i eksploatację instalacji MBP  

jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1052), [27]. 

W obecnej nowelizacji Rozporządzenia znalazł się kontrowersyjny zapis w §4., ust. 2 „Odpady frakcji 
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podsitowej nie mogą być mieszane z innymi rodzajami odpadów, w tym w szczególności z odpadami 

zbieranymi w sposób selektywny oraz odpadami wytworzonymi w innej instalacji”. Punkt ten 

zamykał drogę do stosowania wielu odpadów m.in. osadów ściekowych. Po konsultacjach 

społecznych (gdzie wiele organizacji m.in. Rada RIPOK, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Polska 

Izba Ekologii postulowało zmianę tego zapisu) przyjęto, że „ w projekcie rozporządzenia 

uwzględniono możliwość przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów w sytuacji wolnych mocy przerobowych instalacji MBP i jako odrębny wariant jej pracy, 

aby zagwarantować wytworzenie kompostu o odpowiedniej jakości. Ponadto w procesie biologicznego 

przetwarzania w warunkach beztlenowych istnieje możliwość dodania odpadów poprawiających efekt 

metanizacji.” (zgodnie z Zestawieniem uwag do projektu z dnia 13 lutego 2014r. Rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych – konsultacje społeczne ). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania istnieją dwie możliwości przetwarzania osadów ściekowych 

w regionalnych instalacjach: 

a) przetwarzanie osadów (jako odpadów ulegających biodegradacji) w istniejących instalacjach 

w ramach RIPOK-ów do przetwarzania odpadów komunalnych.   

  

Uzasadnienie: 

 sieć RIPOK w ramach RGOK już istnieje, a w trakcie uruchamiania RIPOK-ów  

do przetwarzania odpadów komunalnych wystąpiło szereg problemów prawnych, 

technicznych i środowiskowych, które nie zostały jeszcze rozwiązane;  

 tworzenie nowej sieci regionalnych instalacji tylko dla osadów będzie trudnym  

i kosztownym przedsięwzięciem wymagającym zmian ustawowych; 

 osady ściekowe kierowane do procesu kompostowania wymagają dodania materiału 

strukturotwórczego, a częstą praktyką jest współkompostowanie osadów  

wraz z selektywnie zebranymi bioodpadami lub organiczną frakcją odpadów 

komunalnych.  

  

 

 Problemy: 

Wynikające z definicji bioodpadów, aspekty prawne wzbudzają wątpliwości z uwagi na to,  

iż powstaje pytanie czy osady ściekowe mogą być przetwarzane w instalacjach, o których mowa 

powyżej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 

1238, z 2014 r. poz. 695), za bioodpady uznaje się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów  

i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 

zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Podobnie zgodnie z definicją dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów  

oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r.) (tzw. nowa dyrektywa ramowa), 

bioodpady oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze  

i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu 

detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego. Bioodpady  

nie obejmują natomiast odpadów rolniczych, odchodów, osadów ściekowych, odpadów z leśnictwa; 

 zgodnie z projektem  rozporządzenia MŚ w sprawie odzysku R10 do tego procesu 

odzysku dopuszczony będzie nie każdy odpad o kodzie 19 03 05 a jedynie odpad  

o kodzie ex 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom wytworzony  
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z odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie.  

Wyklucza to stosowanie na powierzchni ziemi takich kompostów wytworzonych  

z kos 

 brak koordynacji miedzy zarządcami RIPOK-ów a eksploatatorami oczyszczalni. 

 

b) stworzenie nowej sieci regionalnych instalacji do końcowego zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych (jako odpadów ulegających biodegradacji).  

 

Uzasadnienie:  

 osady ściekowe nie są odpadami komunalnymi 

 osady ściekowe są specyficznymi odpadami powstającymi w wyniku 

oczyszczania ścieków, ich jakość pozwala na bezpośrednie stosowanie 

przyrodnicze; 

 jednorodny skład osadów, stosowanie technologii, gdzie głównym substratem 

byłyby właśnie osady ściekowe; 

 regionalnymi instalacjami mogłyby zostać duże oczyszczalnie,  

do których dowożone byłyby osady z terenu gminy/powiatu; 

 stworzenie nowej sieci nie przekreśla przetwarzania osadów w już istniejących 

instalacjach włączonych w RIPOK. 

 

Problemy: 

 nowe sieci regionalnych instalacji tylko dla komunalnych osadów ściekowych 

będą wymagały dużych nakładów inwestycyjnych.  

 

Zagospodarowanie osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się 

kompleksowo na poziomie gminy/powiatu. Niezależnie od wyboru postępowania z osadami 

ściekowymi ich zagospodarowanie w regionalnych instalacjach wymaga nowych unormowań 

prawnych. 
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11 ANALIZA PRZYCZYN NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WYSTĘPUJĄCYCH 

W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH WSKAZANYCH 

W RAPORCIE NIK DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA POWSTAŁYCH 

OSADÓW W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 

2011-2012, WRAZ Z PROPOZYCJAMI ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH  

NA WYPEŁNIENIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZAWARTYCH  

W RAPORCIE 

 

W raporcie NIK podano dane dotyczące kontroli przeprowadzone przez delegatury w Białymstoku, 

Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Ogółem skontrolowano  

36 jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków. Wśród nich: 

 Tylko 11 oczyszczalni ścieków prawidłowo wypełniło obowiązek sprawozdawczy. 

 73,2% objętych kontrolą prowadziło niezgodne z wymaganiami ewidencji wytwarzania 

i przekazywania osadów. 

 Blisko 30% skontrolowanych sporządziła w sposób nierzetelny instrukcję obsługi i eksploatacji 

oczyszczalni ścieków z przyjętymi procedurami.  

 98% wytworzonych osadów ściekowych wykorzystano stosując je na gruntach (rozprowadzając 

na powierzchni gleb lub do niej wprowadzając). 

 w 32 jednostkach na 36 kontrolowanych odbyło się to z naruszeniem ustalonych zasad. 

 10% skontrolowanych jednostek przekazało użytkownikom gruntów rzetelne wyniki badań 

osadów oraz informacje o dawkach osadów, które można stosować na gruntach. 

 W 70% oczyszczalni badania gruntów wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Ponad 40% jednostek stosowało osady w niedozwolonych miejscach (np. na gruntach 

podlegających ochronie).  

 63,9% podmiotów nie wykonało badań osadów składowanych na oczyszczalni. 

 44,6% skontrolowanych jednostek nie zagwarantowała właściwych warunków magazynowania 

osadów na terenie oczyszczalni. 

 

Przedstawione dane wynikające z  raportu NIK-u w latach 2011-2012 obrazują stan z 36 jednostek 

eksploatacyjnych komunalnych oczyszczalni ścieków.  

W Polsce istnieje ok. 3000 komunalnych oczyszczalni ścieków. Porównując dane z raportu NIK 

i przekładając na ogólną liczbę oczyszczalni ścieków można dojść do bardzo przykrych wniosków 

dotyczących stanu gospodarki osadami ściekowymi w kraju. 

Biorąc nawet pod uwagę, że obraz ten może dotyczyć tylko 50% istniejących oczyszczalni,  

to także wynik jest bardzo niezadowalający. Dotyczy to przede wszystkim sposobu zarządzania 

gospodarką osadową w Polsce. 

 

W raporcie NIK znalazły się generalnie wnioski dotyczące: 

- wprowadzenia przez Ministra Środowiska mechanizmów, które zapewniają skuteczny nadzór  

na gospodarkę odpadami w tym: 

 wprowadzenie obowiązku dla oczyszczalni ścieków o informowaniu władz gminy o zamiarze 

zastosowania osadów ściekowych na jej gruntach, 

 dopracowanie w rozporządzeniu terminu „każdorazowo” w odniesieniu do badanych gruntów 

przed aplikowaniem na nich osadów ściekowych, 

 zapewnienia odpowiedniego gromadzenia i funkcjonowania wojewódzkich baz danych. 
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Jednakże, analiza raportów z kontroli zapisana w wystąpieniach pokontrolnych delegatur NIK 

w Krakowie, która objęła działania oczyszczalni ścieków w Gorlicach wykazała, że w wyniku 

nieprowadzenia inwentaryzacji osadów ściekowych wytworzonych od października 2011 do kwietnia 

2012 ok. 3,8 ha gruntów tj. 14,6% wszystkich gruntów na których w latach 2011-2012 stosowano 

osady ściekowe wytworzone w oczyszczalni ścieków w Gorlicach, zostało nawiezionych osadami 

nieobjętymi badaniami.  

Uwagi NIK w tym zakresie dotyczą również nieustalenia w oparciu o jedno badanie osadów 

ściekowych, dawki osadu do zastosowania w gruncie w kontrolowanym okresie. 

 

Wnioski pokontrolne dotyczą: 

- przeprowadzenia badań osadów ściekowych z częstotliwością określoną w & 5 ust 2 pkt. 2 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 924) w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych oraz w sposób gwarantujący niezgodność uzyskanych wyników. 

- zapewnienia wykonywania badań gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady 

ściekowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Biorąc pod uwagę całościową kontrolę NIK dotyczącą zagospodarowania osadów powstających 

w oczyszczalniach ścieków komunalnych, raport NIK ocenia negatywnie. W podsumowaniu wyników 

kontroli wykazano (str. 7, 8, 9 raportu) cytuję: 

„Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie zagospodarowanie osadów ściekowych  

przez skontrolowane jednostki eksploatujące komunalne oczyszczalnie ścieków.  

Gospodarowanie odpadami oznacza ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwiane,  

w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami ich unieszkodliwiania. 

Podstawowym sposobem wykorzystania i zagospodarowania osadów ściekowych w procesie odzysku 

polega na stosowaniu ich na gruntach, tzn. rozprowadzaniu na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu 

do gleby w celu ich wykorzystania. Kontrolowane jednostki wykorzystały wprawdzie niemal całość 

(ponad 98%) wytworzonych osadów, odbyło się to jednak z naruszeniem ustawowych zasad.  

Przypadki niezgodnego z przepisami postępowania z osadami stwierdzono aż w 32 podmiotach,  

na 36 skontrolowanych jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków. 

Rzetelne wyniki badań osadów oraz informacje o dawkach osadów, które można stosować  

na poszczególnych gruntach, użytkownikom tych gruntów przekazało jedynie 10 % skontrolowanych 

podmiotów. Pozostałe oczyszczalnie bądź nie przekazały takich opinii, bądź przekazały opinie,  

które ze względu na swoje wady, nie gwarantowały ochrony gruntów przed skażeniem. Niezgodne 

z obowiązującymi przepisami, aż w 70% skontrolowanych oczyszczalni, wykonywano badania 

gruntów, na których miały być zastosowane osady. Badania te wykonywano na wiele miesięcy  

przed zastosowaniem osadów lub już po ich zastosowaniu. Wadliwie pobierane były również próbki 

gruntu do badania. W części raportów z badań referencyjnych nie wskazano, pomimo ustawowego 

wymogu metod ich wykonania. Badań części gruntów w ogóle nie wykonało 13,8% skontrolowanych 

podmiotów. Ponad 40% skontrolowanych oczyszczalni zastosowało osady w niedozwolonych 

miejscach tj. m.in. na gruntach podlegających ochronie przyrodniczej, na terenach zabudowanych,  

na terenach ochrony pośredniej strefy ochrony ujęć wody, czy w okresie wegetacji roślin 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.  

Osady wytworzone przez wszystkie skontrolowane oczyszczalnie zagospodarowano – zgodnie  

z tzw. zasadą bliskości – na terenie województwa, w którym je wytworzono. 

Pomimo ustawowego obowiązku, w większości (63,9%) skontrolowanych podmiotów  

nie wykonywano badań osadów składowanych na terenie oczyszczalni, badania te prowadzono 

rzadziej niż wymagały tego przepisy lub badania wykonano w oparciu o wadliwie pobrane próby.  

Większość (ponad 50%) ze skontrolowanych wytwórców osadów nie ustaliła – oddzielnie dla każdej 

zbadanej partii – dawki osadów, możliwej do zastosowania na nawożonych gruntach. 
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Blisko połowa (44,6%) skontrolowanych jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie 

ścieków nie zagwarantowała właściwych warunków magazynowania osadów na terenie oczyszczalni. 

Były one składowane na nieutwardzonym i niezadaszonym podłożu, przez co mogły stanowić 

zagrożenie dla środowiska. Czas magazynowania osadów na terenie skontrolowanych oczyszczalni  

nie przekraczał terminów określonych w przepisach. 

Większość (73,2%) objętych kontrolą jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków, 

prowadziła niezgodnie z wymogami ewidencje wytwarzanie i przekazywania osadów. Uniemożliwiało 

to ustalenie rzeczywistych wielkości wytworzonych osadów oraz dokonanie oceny prawidłowości  

ich przemieszczania i sposobu odzysku. Tylko 11 (30,6%) oczyszczalni poddanych badaniom, 

wywiązało się rzetelnie z obowiązków sprawozdawczych.  

Do wojewódzkich baz nie można było wprowadzić m.in. informacji o ilości suchej masy 

zastosowanych osadów. Część wprowadzonych danych nie była z kolei widoczna w raportach 

wygenerowanych z bazy. 

Wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami jest narzędziem,  

które może być wykorzystane przez podmioty różnego szczebla w zarządzaniu środowiskiem.  

Zebrane w niej dane, szczególnie te o składzie i właściwości komunalnych osadów ściekowych,  

oraz miejscach ich stosowania, powinny być pomocne w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką 

komunalnymi osadami ściekowymi. Narzędzie to nie było jednak wykorzystywane. Dostęp  

do wojewódzkiej bazy danych, poza ministrem właściwym do spraw środowiska, posiadali: minister 

właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zarząd Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci 

miast, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, zarządy wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki publicznej. Z możliwości dostępu do danych 

zgromadzonych w bazach prowadzonych w skontrolowanych ośmiu urzędach marszałkowskich 

skorzystało jedynie 422, na 1270 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

oraz 119, na 165 starostów. Spośród pozostałych uprawnionych organów, dostęp do baz 

prowadzonych we wszystkich skontrolowanych urzędach marszałkowskich mieli Minister 

Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz urzędy statystyki publicznej. Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska posiadał dostęp do bazy tylko jednego ze skontrolowanych 

województw, a pozostałe z ww. podmiotów z możliwości dostępu do danych zgromadzonych 

w bazach wojewódzkich nie skorzystały.  

Aby zapobiec niezgodnemu z ustawowymi zasadami gospodarowaniu osadami wytworzonymi  

przez jednostki eksploatujące komunalne oczyszczalnie ścieków, niezbędne jest wprowadzenie  

przez Ministra Środowiska mechanizmów skutecznego nadzoru nad tą gospodarką”. Koniec cytatu. 

 

Analiza przyczyn zaistniałych faktów przedstawionych w raporcie NIK wyraźnie wskazuje na: 

1. Braki dotyczące wyraźnie sprecyzowanych unormowań prawnych  

w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. 

2. Braki w zakresie szkoleń personelu w oczyszczalniach ścieków zajmujących się gospodarka 

wodno – ściekową w oczyszczalniach ścieków. 

3. Brak aktualnych danych w wojewódzkich bazach odpadowych dotyczących gospodarki 

komunalnymi osadami ściekowymi. 

4. Brak nadzoru organów samorządu terytorialnego nad gospodarką komunalnymi osadami 

ściekowymi w komunalnych oczyszczalniach ścieków im podległych.  

5. Wyraźnie zróżnicowanie pomiędzy danymi dotyczącymi wytwarzania  

i gospodarowania osadami ściekowymi, a rejestrem udzielających zezwoleń w zakresie 

wytwarzania i gospodarowania osadami ściekowymi w decyzjach urzędów marszałkowskich. 
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6. Brak weryfikacji nowych zestawień w ilości wykorzystanych osadów ściekowych i metodach 

ich zagospodarowania w sposób rzetelny przez urzędy marszałkowskie. 

 

 

Propozycja rozwiązań pozwalających na wypełnieniu zaleceń pokontrolnych 

 

W celu wykonania zaleceń pokontrolnych NIK wydaje się słusznym: 

1. Opracowanie programu zarządzania gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi  

na szczeblu krajowym i wojewódzkim z odniesieniem do gmin wyposażonych w komunalne 

oczyszczalnie ścieków. 

2. Opracowanie skutecznych mechanizmów nadzoru nad gospodarką komunalnymi osadami 

ściekowymi przez Ministra Środowiska w tym:  

 wprowadzenie dla wytwórców osadów obowiązek informowania gminy o zamiarze 

zastosowania osadów na gruntach tej gminy, ze wskazaniem masy i miejsca 

zastosowania oraz wyników badań gruntów i osadów, w celu zapewnienia prawidłowego 

ich dawkowania, 

 doprecyzowanie terminów „każdorazowego” badania gruntów przed zastosowaniem  

na nich osadów, aby zapobiec stosowaniu osadów na gruntach, na których po badaniach 

były wykonywane zabiegi agrotechniczne, np. nawożenie, plonowanie itp. (skład gruntu 

w czasie pomiędzy badaniem a zastosowaniem osadów uległ zmianie),   

 zapewnić pełną funkcjonalność oraz zgodność z obowiązującym stanem prawnym 

wojewódzkich baz danych dotyczących gospodarowania odpadami.  

 

Jednocześnie zaleca się: 

1. Rozszerzenie opracowania programu badań osadów ściekowych dotyczących weryfikacji 

danych niezbędnych przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie. 

2. Rozszerzenie weryfikacji przepisów i unormowań prawnych dotyczących zagadnień ochrony 

gleb przed nadmiernymi skutkami wprowadzenia do nich komunalnych osadów ściekowych 

a także stosowania technik korzystnie wpływających na procesy stabilizacji i higienizacji osadów 

biorąc pod uwagę, że stosowanie komunalnych osadów ściekowych powoduje: 

 zwiększenie walorów nawozowych z uwagi na duże ilości materiałów organicznych, 

 zwiększenie niedoboru zawartości materiałów organicznych w glebach  

przy stale zmniejszających się ilościach stosowanych nawozów organicznych. 

3. Przy rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych, jako substytutu należy rozważyć 

odpowiednie rozporządzenia w których: 

 przeanalizuje się przyjęte przepisy wykonawcze metodyki badań biologicznych osadów 

ściekowych i prowadzenia nadzoru nad tymi badaniami, 

 zweryfikuje dotychczasową skuteczność i ewentualnego skorygowania stosowanych 

metod i technologii przetwarzania osadów ściekowych, 

a także: 

 poparcie wszystkich działań dotyczących propagowania i opracowania nowych 

technologii poprawiających jakość oczyszczonych ścieków i powstałych osadów  

w celu zmniejszenia energochłonności przy tym postępowaniu a także unikania 

stosowania środków chemicznych, 

 skuteczne wprowadzenie do zastosowania metod technicznych unieszkodliwiania osadów 

ściekowych ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ich stosowania. 
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12 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Jak wspomniano na wstępie opracowanie niniejsze posiadające charakter ekspertyzy dotyczy założeń 

i wytycznych stanowiący materiał bazowy do podjęcia opracowania strategii postępowania 

z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020, a nie STRATEGII w myśl założeń Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (RDW). W opracowaniu przedstawiono wszystkie uwarunkowania wymagane 

przez Zamawiającego w wytycznych zawartych w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

W ekspertyzie w sposób szczegółowy odniesiono się do istotnego problemu związanego  

z  monitoringiem i sprawozdawczością w zakresie postępowania i zasadami obowiązującymi  

przy gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. Opracowano zakres definicji dotyczących 

gospodarki ściekowej kraju, charakterystykę stosowanych technologii przeróbki osadów ściekowych 

i możliwych do zastosowania w kraju. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono,  

że zagęszczanie osadów ściekowych jest procesem realizowanym z powodzeniem z zastosowaniem 

zagęszczaczy grawitacyjnych w przypadku osadów wstępnych oraz zagęszczania mechanicznego 

w przypadku osadów nadmiernych. Stabilizacja osadów może być realizowana z wykorzystaniem 

procesu fermentacji metanowej (najczęściej w dużych oczyszczalniach ścieków) pozwalającej  

na odzysk i wykorzystanie biogazu. Przed procesem stabilizacji wprowadza się procesy 

dezintegracyjne (zastosowanie ultradźwięków czy hydrolizy termicznej) zwiększające jej efektywność 

(produkcję biogazu). Stabilizacja tlenowa realizowana jest z reguły w mniejszych oczyszczalniach 

ścieków i realizowana jest, jako stabilizacja symultaniczna w reaktorach biologicznych.  

Przy zbyt krótkich czasach zatrzymania może ona nie skutkować stabilizacją osadów. 

Nowocześniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie autotermicznej termofilowej stabilizacji osadów. 

Rozwiązanie to polecane jest dla nieco większych obiektów. Odwadnianie osadów  

realizowane jest z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych, najczęściej pras taśmowych  

i coraz bardziej popularnych wirówek. Odwadnianie poprzedzane jest procesem kondycjonowania 

mającego na celu uzyskanie wyższej zawartości suchej masy w osadach odwodnionych. Najczęściej 

wykorzystuje się chemiczne metody kondycjonowania polegające na stosowaniu odpowiednich dawek 

polielektrolitów. Na efekt odwadniania osadów może mieć wpływ nierównomierność jakościowa 

osadów podawanych na stację odwadniania, dobór rodzaju i dawki polielktrolitu oraz dobór samych 

urządzeń do odwadniania i ich eksploatacja. Higienizacja osadów ściekowych  

realizowana jest głównie w aspekcie ich rolniczego wykorzystania w wyniku zastosowania wapna 

(tzw. wapnowanie). Ograniczenia związane z efektywnym zastosowaniem metody wapnowania mogą 

być związane z doborem odpowiedniej dawki wapna i zastosowaniem prawidłowego sposobu 

mieszania. Kompostowanie osadów ściekowych może być realizowane łącznie z innymi odpadami 

(biodegradowalną frakcją odpadów komunalnych) i realizowane jest najczęściej poza oczyszczalniami 

ścieków w kompostowniach. Ten kierunek zagospodarowania osadów jest słuszny w przypadku 

wytworzenia kompostu spełniającego odpowiednie normy i istnienia odpowiedniego rynku zbytu  

na ten produkt. Wykorzystanie przyrodnicze i rolnicze osadów ściekowych jest możliwe przy 

spełnieniu odpowiednich wymagań prawnych w zakresie ich jakości (zawartość organizmów 

patogennych, substancji toksycznych), sposobu aplikacji oraz areału gruntów na których mogą być 

wykorzystane. Suszenie osadów może być realizowane z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych, 

różnej konstrukcji, zapewniających wysoki stopień wysuszenia nawet do 98%, a przy realizacji 

procesu w warunkach wysokotemperaturowych higienizację osadów. Urządzenia takie charakteryzują 

się znacznymi kosztami eksploatacyjnymi (cena czynnika grzewczego) i wysoką awaryjnością. 

W przypadku suszenia słonecznego postrzeganego, jako metoda znacznie tańsza,  

koszty eksploatacyjne mogą wzrosnąć w momencie zastosowania dodatkowego źródła ciepła  
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(w okresie zimowym). Pomimo istnienia określonych barier przy realizacji procesów suszenia,  

ten kierunek przetwarzania osadów jest coraz bardziej popularny, co ma wyraz w nowopowstających 

i projektowanych suszarniach osadów, szczególnie w aspekcie ich monospalania czy współspalania. 

Zastosowanie monospalania, jako końcowej technologii zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych powinno być powiązane z wszelkimi technologicznie dostępnymi i technicznie dojrzałymi 

metodami wstępnego postępowania z osadami w wyniku, których gwarantowany będzie optymalny 

odzysk energii zawartej w osadach. Mowa jest o takich wstępnych formach przeróbki osadów jak:  

ich efektywne odwadnianie na drodze mechanicznej, przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego 

procesu fermentacji, efektywny proces odzysku energii z biogazu na drodze kogeneracji i optymalny 

energetycznie końcowy proces ich współspalania. Zmniejszające się drastycznie naturalne zasoby 

fosforu i coraz bardziej zaawansowane metody pozyskiwania jego związków z popiołów 

powstających w wyniku monospalania osadów, w tym widoczne w wiodącym w zakresie gospodarki 

komunalnymi osadami ściekowymi kraju, jakim są Niemcy trendy odchodzenia od rolniczego  

czy przyrodniczego wykorzystania osadów na rzecz ich termicznego przekształcania  

wraz z odzyskiem związków fosforu, to kolejne istotne założenie wykazane w niniejszej pracy, 

wymagającej szerszej analizy w ramach strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi 

na lata 2014-2020. 

W opracowaniu przedstawiono także możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych 

w biogazowniach. Odniesiono się do przeglądu i oceny sposobów zbierania danych dotyczących 

komunalnych osadów ściekowych, a także określono istniejące instalacje do prowadzenia 

technologicznego procesu gospodarki osadowej wraz z identyfikacją problemów zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków. Zwrócono szczególną uwagę  

na możliwości zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w odniesieniu  

do przeprowadzonej kontroli NIK w latach 2011-2012.  

 

To wszystko pozwala na określenie wniosków i uwag końcowych, które dotyczą zagadnień jak niżej:  
 

1. Pozytywnie można określić całokształt działań, realizowanych przez państwowe Instytucje, 

umożliwiających scharakteryzowanie ilości, jakości i sposobów odzysku i unieszkodliwiania 

komunalnych osadów ściekowych. Natomiast negatywnie odnieść się do możliwości 

uzyskania syntetycznej charakterystyki osadów ściekowych i ich zagospodarowania  

bez wdrożenia „strategii postępowania” wprowadzającej właściwą ewidencję, analizę, 

a także precyzującej cele i kierunki działań w gospodarce osadami komunalnymi. 

2. Należy w sposób zdecydowany poprawić jakość sprawozdań sporządzanych  

dla oczyszczalni ścieków. Wstępna analiza otrzymanych zestawień tabelarycznych 

dotyczących oczyszczalni ścieków, pozwala na stwierdzenie, że podane wiadomości 

posiadają znaczne braki i  nieścisłości oraz błędne wpisy. Jednym z podstawowych 

problemów, jaki napotykano również w trakcie analizy dostarczonych ankiet  

to ich nierzetelne wypełnianie związane z niepoprawnym nazewnictwem instalacji  

do przeróbki osadów ściekowych. Bardzo często podawano ilości osadów ściekowych 

uwodnionych nie przeliczając jej na suchą masę. Nie pokazano również danych  

o jakości wytwarzanych osadów ściekowych.  

3. Umieszczona w ankietach pozycja „ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni 

wraz ze sposobem zagospodarowania osadów” jako „przeznaczona na inne cele”  

bez wyjaśnienia konkretnego przeznaczenia osadów utrudnia w znaczny sposób prawidłową 

ewidencję zagospodarowania osadów ściekowych poza terenem oczyszczalni.      

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na szerokie możliwości wykorzystania technologii 

pozwalających na przeróbkę osadów ściekowych, począwszy od procesów zagęszczania 
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przez ich stabilizację, odwadnianie aż, po procesy suszenia. Dobór odpowiednich metod 

musi być dostosowany do uwarunkowań lokalnych związanych z ilością osadów  

oraz ich właściwościami. 

5. W aspekcie istniejących obostrzeń prawnych końcowe zagospodarowanie osadów 

ściekowych może być realizowane na drodze recyklingu organicznego oraz termicznego 

przekształcania w procesach spalania czy współspalania (ograniczenia dotyczące stosowania 

procesów termicznych zaprezentowano w punkcie 6).  

6. Aktualne przepisy krajowe nie wspierają możliwości łączenia strumienia odpadów 

pochodzenia rolniczego z bioodpadami pochodzenia komunalnego, co praktycznie 

uniemożliwia wykorzystanie osadów ściekowych, jako kosubstratu w biogazowniach 

rolniczych. 

7. Komunalne osady ściekowe powinny być wykorzystane do produkcji biogazu 

w biogazowniach komunalnych zlokalizowanych w oczyszczalniach ścieków  

lub regionalnych zagładach zagospodarowania odpadów. 

8. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powinno być ściśle związane nie tylko 

z ilością i jakością powstających osadów czy możliwościami technologicznymi 

oczyszczalni, ale także ze specyfiką podmiotów odbierających i wykorzystujących  

lub przekształcających czy tez unieszkodliwiających osady. W każdym województwie 

powinny zostać wykonane analizy rynku odbiorców osadów ściekowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem perspektyw długoterminowych (20, 30-letnich). Przy czym w przypadku 

największych aglomeracji preferowany powinien być odzysk energii, 

średnich możliwy jest równoczesny odzysk materii na własnych instalacjach;  

natomiast w małych oczyszczalniach nacisk powinien być położony na odzysk materii 

organicznej (głównie na istniejących instalacjach do przetwarzania biologicznej frakcji 

odpadów komunalnych) 

9. Województwem, w którym powinno zwrócić się większą uwagę na rozbudowę instalacji 

termicznych jest województwo śląskie. 

10. Aktualnie eksploatowane monospalarnie komunalnych osadów ściekowych powinny zostać 

poddane, podobnie jak istniejące suszarnie osadów, szczegółowej inwentaryzacji, 

obejmującej między innymi; dokładny opis jej parametrów technicznych, osiąganej 

wydajności i dyspozycyjności pracy, ponoszonych kosztów eksploatacyjnych związanych 

z wszystkimi składnikami eksploatacyjnymi, jak koszty zużycia paliwa wspomagającego, 

koszty zużycia energii elektrycznej, reagentów, zagospodarowania odpadów procesowych, 

napraw bieżących i remontów etc., 

11. Należy dokonać analizy potrzeb budowy kolejnych suszarni oraz monospalarni 

komunalnych osadów ściekowych w latach 2014-2020 w ujęciu lokalnym bądź regionalnym, 

szczególnie na terenie aglomeracji śląskiej i innych aglomeracji o liczbie RLM mniejszej  

od 100 tys., 

12. Przeprowadzić analizę odnośnie ilości, logistyki i sposobu przetwarzania popiołów z procesu 

monospalania komunalnych osadów ściekowych w zakresie możliwości odzysku związków 

fosforu. 

13. W świetle powyższych wniosków istnieje pilna konieczność ustanowienia Krajowego 

Programu Gospodarki Komunalnymi Osadami Ściekowymi obejmującego sposoby 

zarządzania komunalnymi osadami ściekowymi w kraju. 


