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Interpelacja nr 28870
do ministra klimatu i środowiska
w sprawie środków poprawiających właściwości gleby

Zgłaszający: Marek Sawicki
Data wpływu: 30-11-2021

Szanowny Panie Ministrze,

środki poprawiające właściwości gleby (ŚPWG) stanowią cenne źródło składników przydatnych dla gleby i mogą pomóc
poprawić sytuację ekonomiczną rolników (jest to szczególnie ważne obecnie, czyli w sytuacji drożejących nawozów),
ponieważ ŚPWG przynoszą składniki nawozowe, jak azot czy fosfor, oraz stanowią źródło cennej materii organicznej,
docelowo tzw. próchnicy glebowej.

Jednym ze składników do produkcji ŚPWG są komunalne osady ściekowe (KOŚ), co jest zrozumiałe i czasami wręcz
wskazane, gdyż KOŚ są nośnikiem składników nawozowych, materii organicznej i mikroelementów.

Istnieją dwa rodzaje producentów wytwarzających ŚPWG z KOŚ:

1) rodzaj 1 – wyspecjalizowane zakłady przetwarzania odpadów (m.in. tzw. kompostownie) zarówno prywatne, jak i
zarządzane przez jednostki komunalne, które to zakłady przyjmują KOŚ lub też inne odpady czy substancje spoza
instalacji i przetwarzają je, wytwarzając m.in. ŚPWG;

2) rodzaj 2 – oczyszczalnie ścieków wytwarzające ŚPWG wyłącznie z własnych KOŚ, to jest KOŚ powstałych w obrębie tej
samej instalacji, w której zachodzi produkcja ŚPWG. Dla jasności dotyczy to w szczególności tych oczyszczalni, gdzie
wytwarzanie ŚPWG jest tożsame z procesem stabilizacji KOŚ (dotyczy to w szczególności, choć niewyłącznie wapnowania;
higienizacji termicznej i innych procesów stabilizacji osadu).

O ile w przypadku producentów w rodzaju 1 stosowne wymagania ze strony UM lub WIOŚ są całkowicie zrozumiałe (w
tym te dotyczące decyzji na przetwarzanie odpadu), o tyle proszę o wyjaśnienie tożsamego wymagania w przypadku
producentów w rodzaju 2, tym bardziej że:

1) KOŚ w rozumieniu ustawy o odpadach nie może być zawsze uznany za odpad, gdyż odpadem jest (art. 3 ust. 1 pkt 6
UO) każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest
obowiązany, czyli tak długo jak długo producent KOŚ nie pozbywa się KOŚ, nie zamierza się pozbyć KOŚ lub do pozbycia
KOŚ nie jest obowiązany, tak długo KOŚ nie jest odpadem;

2) Producenci w rodzaju 2 wypełniają postanowienia art. 17 UO, który to przepis wprowadza hierarchię postępowania z
odpadami, gdzie na pierwszym miejscu hierarchii znajduje się „zapobieganie powstawaniu odpadów” i producenci w
rodzaju 2 zapobiegają powstaniu odpadów poprzez bezpośrednie wykorzystanie KOŚ jako substratu do produkcji ŚPWG.
Dla jasności: bezpośrednie wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się do wykorzystania KOŚ w
obrębie instalacji, jaka wytwarza KOŚ, zatem nie ma tu mowy o „pozbywaniu się KOŚ”.

Wprowadzanie ŚPWG do obrotu zachodzi na mocy pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym to
pozwoleniu mowa w art. 4 ustawy o nawozach i nawożeniu, która to decyzja bierze za podstawę opinie instytutów
badawczych potwierdzające, że ŚPWG jest przydatny do stosowania w rolnictwie oraz że jest on bezpieczny dla
człowieka, zwierząt i środowiska. Co więcej, taki produkt stanowi cenny rynkowo zasób i jest na niego zapewniony zbyt
wśród producentów rolnych i, co nie mniej ważne, producent ŚPWG podlega reżimowi kontroli jakości wg przepisów UON.
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Bezpodstawne jest wymaganie zezwolenia na przetwarzanie KOŚ na ŚPWG bez uprzedniego wykazania, że KOŚ jest
odpadem, gdyż obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia objęte jest przetwarzanie odpadów (art. 41 ust. 1 UO), nie
jest nim natomiast objęte przetwarzanie KOŚ, a jak wykazano wyżej, w przypadku producentów w rodzaju 2 KOŚ nie jest
odpadem.

Wykorzystywanie KOŚ do produkcji ŚPWG lub dalsze wykorzystywanie takich ŚPWG w rolnictwie nie podlega też
odrębnym przepisom UO, w tym przepisom z art. 96 UO (m.in. mowa o konieczności wykonywania badań gruntów przed
zastosowaniem KOŚ – art. 96 ust. 6 UO czy konieczności powiadamiania WIOŚ o stosowaniu KOŚ – art. 96 ust. 8 UO),
gdyż przepisom tym podlega „stosowanie KOŚ” (art. 3. ust. 1 pkt 28 UO), a ŚPWG nie stanowi już KOŚ, gdyż w wyniku
zastosowania procesu produkcyjnego przez producenta w rodzaju 2 KOŚ, bez uzyskania statusu odpadu, zostaje
przetworzony na nową, odrębną substancję, jaką jest ŚPWG.

Proszę o odpowiedź:

Dlaczego urzędy marszałkowskie wymagają uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów, a w przypadku braku tejże
decyzji wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska grożą sankcjami za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania
środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych w przypadku producentów
wytwarzających ŚPWG z KOŚ z produkcji własnej w obrębie jednej instalacji?

Z poważaniem

Marek Sawicki


