
Minister Klimatu i Środowiska

Warszawa, dnia  28-12-2021 r. 

DGO-OPZ.050.11.2021.JK
1872135.6545857.5310589

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację poselską Pana Marka Sawickiego w sprawie środków 

poprawiających właściwości gleby wytwarzanych z komunalnych osadów ściekowych 
(K9INT28870), przekazuję następujące wyjaśnienia.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczącej podstawy do wymagania uzyskania decyzji 
na przetwarzanie odpadów w przypadku wytwarzania środków poprawiających właściwości 
gleby z komunalnych osadów ściekowych powstałych w obrębie tej samej instalacji, w której 
zachodzi produkcja środków poprawiających właściwości gleby, poniżej przedstawiam 
następujące wyjaśnienia.

W pierwszej kolejności, jak wskazano w interpelacji Pana posła, należy ocenić w świetle 
definicji odpadów czy osady ściekowe powstające w oczyszczalni ścieków spełniają kryteria 
wynikające z definicji odpadów zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach1. Przez odpady 
rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się 
pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Zakwalifikowanie jako „odpadów” 
wynika przede wszystkim z zachowania posiadacza i ze znaczenia terminu „pozbywać się”. 
W odniesieniu do wyrażenia „pozbywać się”, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy je interpretować z uwzględnieniem celu dyrektywy 
2008/98, którym zgodnie z motywem 6 tej dyrektywy jest zmniejszenie negatywnych skutków 
wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego i środowiska, a także 
w świetle art. 191 ust. 2 TFUE, który stanowi, że polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia 
sobie za cel wysoki poziom ochrony i opiera się w szczególności na zasadach ostrożności 
i działania zapobiegawczego. Z powyższego wynika, że wyrażenia „pozbywać się”, a zatem 

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).



i pojęcia „odpadów” w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98, nie można interpretować 
w sposób zawężający2.

Ponadto, wyrażenie „pozbywać się” obejmuje zarówno „odzysk”, jak 
i „unieszkodliwianie” danej substancji lub przedmiotu. Wytwarzanie komunalnych osadów 
ściekowych nie stanowi celu funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Jest to pozostałość 
po procesie oczyszczania ścieków, której posiadacz pozbywa się, a sposobem pozbycia się 
może być kompostowanie we własnym zakresie przez ich wytwórcę. Błędne jest utożsamianie 
pozbycia się odpadów z ich przekazaniem „na zewnątrz” innemu posiadaczowi odpadów.

W związku z powyższym, osady ściekowe co do zasady będą kwalifikowane jako odpady 
w momencie ich wytworzenia i trzeba z nimi postępować zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach. Komunalne osady ściekowe stanowią szczególną kategorię odpadów określoną 
w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni 
ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków 
komunalnych.

Wykorzystywanie komunalnych osadów ściekowych jako surowca do produkcji środków 
poprawiających właściwości gleby lub nawozów oraz dopuszczenia do obrotu takich 
produktów odbywa się na zasadach określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu3 
na podstawie pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa wydawanego w trybie 
przepisów tej ustawy4. Aby uzyskać pozwolenie należy przedstawić wyniki badań właściwości 
fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych wykonanych przez laboratorium 
akredytowane oraz opinie właściwych instytutów badawczych o spełnianiu wymagań 
jakościowych i o przydatności produktu. Jeżeli w wyniku np. kompostowania uzyskany 
zostanie materiał zgodny z warunkami ww. zezwolenia wówczas materiał taki utraci status 
odpadów. 

Jeżeli jednak w procesie produkcji środka poprawiającego właściwości gleby uzyskany 
materiał nie spełni określonych wymagań, i tym samym nie będzie możliwe wprowadzanie go 
do obrotu lub zaistnieją inne okoliczności uniemożliwiające np. jego sprzedaż, to posiadający 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów będzie wytwórcą odpadów. Należy przy tym wyraźnie 
podkreślić, że nie można zakładać, że technologia oparta głównie na wykorzystaniu substratów 
o niejednorodnym składzie, do jakich należą komunalne osady ściekowe zagwarantuje 
uzyskanie z każdej partii pełnowartościowego produktu spełniającego wymagania ustawy 
o nawozach i nawożeniu. Zatem takie niespełniające wymagań materiały stanowią odpady 
i podlegają przepisom ustawy o odpadach. Oczyszczalnia powinna zatem posiadać 
w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów właściwy kod odpadów – w razie powstania osadów 
o parametrach, które nie mogą być zmienione w procesie prowadzonym w ciągu 
technologicznym oczyszczalni (np. obecność metali ciężkich).

2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie C‑624/17 oraz wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie C‑629/19.
3 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  (Dz. U. z 2021 r. poz. 76).
4 Art. 4 ust. 2 ww. ustawy o nawozach i nawożeniu.



Zatem, zasadne jest wymaganie zezwolenia na przetwarzanie komunalnych osadów 
ściekowych również w przypadku, kiedy z komunalnych osadów ściekowych powstałych 
w obrębie tej samej instalacji produkowany jest nawóz lub środek poprawiający właściwości 
gleby. 
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