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1. ODPADY POWSTAJĄCE W PROCESACH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Skratki 

To zanieczyszczenia zgarnięte z krat lub odpady positowe, stanowiące zbiór różnego rodzaju 
odpadów organicznych i mineralnych, bardzo łatwo zagniwające, wydzielające uciążliwe odory 
i stwarzające poważne zagrożenie sanitarne. Świeże skratki charakteryzują się wysoką wilgotnością 
i dużą zawartością substancji organicznych; zawierają także bakterie coli oraz żywe jaja pasożytów 
jelitowych. Jako mieszanina różnych składników skratki nie nadają się do gospodarczego 
wykorzystania i najczęściej są usuwane na składowiska odpadów komunalnych w stanie surowym 
(przemyte oczyszczonymi ściekami i sprasowane) lub po obróbce wapnem.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) skratki umieszczono w grupie 19 „Odpady z instalacji i urządzeń 
służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody 
do celów przemysłowych”, w podgrupie 08 „Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych 
grupach”.  Kod odpadu 19 08 01.

Piasek z piaskowników
To ziarniste zanieczyszczenia mineralne, głównie piasek oraz grube zawiesiny. Przemyty piasek 

po usunięciu zanieczyszczeń organicznych, o wilgotności ok. 60% po wysuszeniu na poletkach może 
być wykorzystany jako materiał izolacyjny na składowiskach odpadów. Piasek surowy jest 
składowany. Jako odpad piasek z piaskowników posiada kod 19 08 02  zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z w sprawie katalogu odpadów.

Osady ściekowe
W procesie oczyszczania ścieków wydzielane są następujące rodzaje osadów ściekowych:

 osad wstępny: wydzielany w wyniku sedymentacji, w osadniku wstępnym z zawiesin zawartych 
w ściekach dopływających do oczyszczalni;

 osad biologiczny tzw. wtórny (nadmierny): powstaje, w osadnikach wtórnych, jako wynik 
biologicznego rozkładu związków organicznych, nie usuniętych w osadniku wstępnym. Osad 
stanowią komórki mikroorganizmów biorących udział w biologicznym oczyszczaniu ścieków 
(osad wtórny po oczyszczaniu metodą złóż biologicznych, nadmierny - metodą osadu 
czynnego) i pozostałej po sedymentacji wstępnej zawiesiny ogólnej.  Istnieje także możliwość 
powtórnego kierowania osadów wtórnych (nadmiernych) do ścieków dopływających i ponowna 
sedymentacja z zawiesinami przynoszonymi przez ścieki dopływające do oczyszczalni. 
Wydzielony wtedy osad w osadniku wstępnym nosi nazwę osadu mieszanego i składa się 
z mieszaniny osadów wstępnych i wtórnych;

 osad chemiczny: powstaje z reagentów stosowanych przy fizyko-chemicznym oczyszczaniu 
ścieków.

Specyficzne cechy osadów ściekowych to: wysokie uwodnienie, znaczna zawartość substancji 
organicznych i związków azotowych, a niższa fosforu i wapnia, zróżnicowana zawartość metali 
ciężkich, niska zawartość organicznych substancji szkodliwych, zróżnicowany stopień zagrożenia 
sanitarnego, największy dla surowych osadów wstępnych. 

Skład fizyczno-chemiczny osadów zależy od rodzaju i ilości ścieków wprowadzanych do 
kanalizacji oraz metod ich oczyszczania, natomiast o wyborze sposobu przeróbki i ostatecznego 
unieszkodliwiania decydują własności technologiczne osadów. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w art. 3 ust. 1, definiuje pojęcie komunalnych 
osadów ściekowych jako „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” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
osady z komunalnych oczyszczalni ścieków umieszczono w grupie 19 „Odpady z instalacji 
i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych”, w podgrupie 08 „Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte 
w innych grupach”. Kod odpadu 19 08 05 „ustabilizowane komunalne osady ściekowe”.
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2. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I JEGO AKTUALIZACJI AKPOŚK2017

Krajowe regulacje prawne odnoszące się do kwestii osadów ściekowych zawarte są 
w następujących aktach prawnych: 

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).1
• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), 
• 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. z 2016 r. poz. 1757). 
Natomiast, zasady postępowania z osadami ściekowymi, które stają się odpadami określają 

przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.). 
W odniesieniu do odzysku komunalnych osadów ściekowych, które są stosowane na 

powierzchni ziemi, w celach określonych w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, zastosowanie mają 
również przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r.poz. 257). Ponadto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1277), w załączniku nr 4 określono w szczególności kryteria dopuszczania odpadów o kodzie 
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, do składowania na składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne, uwzględniając: 

• ogólny węgiel organiczny (TOC) – 5% suchej masy osadu, 
• strata przy prażeniu (LOI) – 8% suchej masy osadu, 
• ciepło spalania maksimum – 6 MJ/kg suchej masy . 

W praktyce kryteria te uniemożliwiają składowanie tych odpadów bez ich uprzedniego przetworzenia, 
a stosowne przepisy weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. 

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 wodami 
infiltracyjnymi i wodami opadowymi. Charakterystyka ilościowo-jakościowa ścieków komunalnych 
zależy od rodzaju i stanu technicznego kanalizacji, uprzemysłowienia, ilości zużytej wody oraz 
standardu życia mieszkańców. Ilość 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.

Wzrost ilości wytwarzanych osadów spowodowany jest rozbudową sieci kanalizacyjnej, a co za 
tym idzie – wzrostem przepustowości komunalnych oczyszczalni ścieków oraz stosowania na nich 
pogłębionego usuwania biogenów. 

Dobrą praktyką w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi można 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. 

Działania w zakresie osadów ściekowych, które można przeprowadzić na oczyszczalniach 
ścieków obejmują: 

• minimalizację ilości wytwarzanych osadów, 
• udoskonalanie linii technologicznych przeróbki osadów przez: 

- intensyfikację procesu stabilizacji beztlenowej (zastosowanie procesów dezintegracji,
 maksymalizacja produkcji biogazu i jego wykorzystania), 

-  intensyfikację procesów końcowego odwadniania osadów. 
Minimalizacja ilości wytwarzanych osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków może być 

realizowana poprzez modyfikację procesową układów przeróbki osadów, oraz stosowanie rozwiązań 

1 z dniem 01.01.2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 
1566)
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generujących mniejsze ilości osadu nadmiernego w głównych ciągach technologicznych oczyszczania 
ścieków.

Planując budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków należy zatem podjąć decyzję 
o zastosowaniu odpowiednich rozwiązań mających wpływ na jakość komunalnych osadów 
ściekowych, uwzględniając: jakość przyjmowanych ścieków, sposoby ich oczyszczania oraz sposoby 
przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych. Ważnym czynnikiem jest równoczesne 
rozważenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Ponadto, zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powinno być zgodne z celami 
określonymi w aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (Uchwała Nr 88 Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022) ,  jak również 
uwzględniać założenia wojewódzkich planów gospodarki odpadami (Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028, jako akt prawa 
miejscowego, przyjęty został Uchwałą Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
28 marca 2017 r.).

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych powstających w 1 769 oczyszczalniach 
ścieków ujętych w aglomeracjach została oszacowana w 2016 r. na poziomie 628 630 Mg s.m./rok. 

Dotychczasowe zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach 
opierało się głównie na wykorzystywaniu osadów w rolnictwie oraz do innych celów, to jest 
rekultywacji składowisk odpadów, kompostowania, stosowania do uprawy roślin nieprzeznaczonych 
do spożycia i produkcji pasz, a także na ich czasowe magazynowanie na terenie oczyszczalni.

Potencjalnie istnieje możliwość zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jako 
surowca do wytwarzania tzw. biokomponentów zaawansowanych. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady WE 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE 
odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, 
str. 1, z późn. zm.) nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia celu, jakim jest 
minimalny poziom zużycia na ich terytorium tzw. biokomponentów zaawansowanych. Projekt ustawy 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który 
wdraża postanowienia dyrektywy 2015/1513 ustanawia cel dla biokomponentów zaawansowanych na 
poziomie 0,1% w 2020 r. Jednocześnie projekt ustawy zakłada, że wkład tych surowców w realizację 
Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) będzie uznawany za 
dwukrotność ich wartości energetycznej.

Wirówka dekantacyjna do zagęszczania osadów
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu



3. WYNIKI ANKIETYZACJI UŻYTKOWNIKÓW KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW
3.1. Charakterystyka oczyszczalni ścieków

W 2017 r. rozesłano, do użytkowników komunalnych oczyszczalni ścieków w województwie 
opolskim, ankiety dotyczące gospodarki wodno – ściekowej.

Z nadesłanych ankiet do szczegółowej analizy wytypowano 68 obiektów, z czego: 
 1 oczyszczalnia o obciążeniu rzeczywistym  100 000 RLM,

 10 oczyszczalni o obciążeniu rzeczywistym  15 000 < 100 000 RLM,

 23 oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  2 000 < 15 000 RLM,

 7 oczyszczalni o obciążeniu rzeczywistym  1 000 < 2 000 RLM,

 27 oczyszczalni o obciążeniu rzeczywistym < 1 000 RLM (do tej grupy włączono także 
oczyszczalnię Małopolskiej Hodowli Roślin w Uszycach, Elektrowni Opole PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna  oraz oczyszczalnie w Rudnikach i Żytniowie, dla których dane 
pozyskano z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego).

3.2. Gospodarka odpadami i komunalnymi osadami ściekowymi w roku 2016

Z ankietyzacji wybranych oczyszczalni wynika, że w roku 2016 w 68 oczyszczalniach ścieków 
wytworzono następujące ilości odpadów:

A skratki (kod 19 08 01): 1 596,9 Mg

A piasek z piaskowników (kod 19 08 02): 1 833,3 Mg

A ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05): 16 669,4 Mg s.m.

Dane charakteryzujące gospodarkę odpadami oraz komunalnymi osadami ściekowymi – masę 
wytworzonych odpadów, rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych, postać osadów – 
przedstawia tabela 1, a lokalizację komunalnych oczyszczalni ścieków przedstawiono na rysunku.

Odprowadzalnik ścieków z oczyszczalni
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Tabela 1. Gospodarka odpadami i komunalnymi osadami ściekowymi w roku 2016

Masa wytworzonych odpadów w 2016 r. 

Lp.
Komunalna

 oczyszczalnia ścieków
Gmina – Miejscowość 

Skratki
(Mg)

Piasek 
z piaskowników

(Mg)

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe
(Mg s.m.)

Rodzaj obróbki  
komunalnych osadów ściekowych

Postać 
osadów

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  100 000 RLM

1. Opole 496,4 336,5 4 498,0 stabilizacja poprzez fermentację mezofilową, odwadnianie, higienizacja ziemista

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  15 000 < 100 000 RLM

1. Brzeg 72,6 91,1 657,0
grawitacyjne i mechaniczne zagęszczanie, WKF, odwadnianie na prasie 
komorowej lub wirówce,  higienizacja wapnem, stabilizacja  tlenowa na 
placu kompostowni

ziemista

2. Namysłów 79,0 282,0 816,0 stabilizacja tlenowa, zagęszczanie grawitacyjne odwadnianie 
mechaniczne na prasie, higienizacja wapnem palonym mielonym ziemista

3. Kędzierzyn – Koźle 140,0 140,0 1 450,3 termiczna beztlenowa, chemiczna, mechaniczna, odwadnianie na prasie 
i na lagunie

ziemista
mazista

4. Nysa 67,3 240,0 2 794,0 beztlenowa fermentacja metanowa, odwadnianie na wirówce 
dekantacyjnej ziemista

5. Głubczyce 40,9 23,2 437,8 odwodnienie, zagęszczenie, higienizacja wapnem ziemista

6. Strzelce Opolskie 24,0 126,0 713,6 odwadnianie na prasie sitowo – taśmowej, higienizacja wapnem palonym mazista

7. Krapkowice 27,1 67,3 1 371,2
mechaniczne odwadnianie na prasie filtracyjnej taśmowej, stabilizacja 
chemiczna, higienizacja wapnem wysokoreaktywnym w mieszalniku 
mechanicznym

ziemista

8. Kluczbork 
– Ligota Dolna 241,8 118,6 96,2 odwadnianie na prasie filtracyjnej taśmowej z użyciem polielektrolitu, 

higienizacja wapnem chlorowanym ziemista

9. Prudnik 39,0 57,5 775,6 stabilizacja chemiczna, higienizacja wysokoreaktywnym  wapnem 
palonym ziemista

10.  Grodków 
– Tarnów Grodkowski 20,7 6,2 124,6 fermentacja, mechaniczne odwodnienie na prasie taśmowej, higienizacja ziemista

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  2 000 < 15 000 RLM

1. Tarnów Opolski
– Kosorowice 4,2 4,1 194,3 fermentacja, odwadnianie mechaniczne, higienizacja ziemista

2. Olesno 22,6 51,1 187,0 stabilizacja, fermentacja, odwadnianie na prasie filtracyjnej oraz na 
poletkach ziemista
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Lp.
Komunalna

 oczyszczalnia ścieków
Gmina – Miejscowość 

Masa wytworzonych odpadów w 2016 r. 

Rodzaj obróbki  
komunalnych osadów ściekowych

Postać 
osadówSkratki

(Mg)

Piasek 
z piaskowników

(Mg)

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe
(Mg s.m.)

3.  Ozimek 
– Antoniów 35,5 41,6 186,6 stabilizacja tlenowa, termiczne suszenie ziemista

4. Turawa 
– Kotórz Mały 27,3 15,1 343,6 odwadnianie na prasie, wapniowanie ziemista

5. Lewin Brzeski 12,0 6,0 97,1 odwadnianie mechaniczne na wirówce, stabilizacja, sezonowanie ziemista

6. Praszka 
– Przedmość 12,0 15,7 214,2 stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie filtracyjnej, sezonowanie na 

poletkach mazista

7. Dobrzeń Wielki 14,3 –– 64,3 odwadnianie poletkach ziemista

8. Zawadzkie 12,2 12,1 24,8 stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej mazista

9. Gogolin 
– Chorula 7,1 5,0 98,0 odwadnianie na prasie filtracyjnej ziemista

10. Wołczyn 18,0 10,0 84,0 zagęszczanie, stabilizacja, odwadnianie na poletkach, higienizacja ziemista

11. Niemodlin 
– Gościejowice Małe 20,0 16,0 170,0 fermentacja beztlenowa, zagęszczanie, odwadnianie mechaniczne na 

prasie filtracyjnej, higienizacja wapnem palonym ziemista

12. Paczków 7,9 66,2 240,9 fermentacja, odwadnianie na prasie, wapnowanie ziemista

13. Głogówek 6,0 8,4 61,6 fermentacja, odwadnianie mechaniczne ziemista

14. Baborów 4,8 –– 95,0 odwadnianie na poletkach ziemista

15. Kietrz 4,9 9,1 9,7 stabilizacja tlenowa, odwadnianie i sezonowanie na poletkach ziemista

16. Byczyna 24,1 6,6 62,0 odwadnianie z użyciem polielektrolitu, higienizacja wapnem palonym ziemista

17. Tułowice 18,6 –– 82,0 fermentacja, sezonowanie ziemista
mazista

18. Pawłowiczki 2,2 8,2 90,0 stabilizacja, odwadnianie mechaniczne mazista

19. Popielów 
– Stare Siołkowice 5,8 –– 67,0 odwadnianie ziemista

20. Prószków 30,3 12,2 89,5 stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne, wapnowanie mazista

21. Ujazd 7,3 9,6 35,0 stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie taśmowej, wapnowanie ziemista

22. Skoroszyce 9,9 8,1 23,8 stabilizacja tlenowa, zagęszczanie grawitacyjne, prasowanie na prasie 
taśmowej z dodatkiem polimeru, higienizacja wapnem ziemista

23. Branice 3,3 5,7 33,9 odwadnianie na prasie, dosuszanie, wapnowanie ziemista
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Lp.
Komunalna

 oczyszczalnia ścieków
Gmina – Miejscowość 

Masa wytworzonych odpadów w 2016 r. 

Rodzaj obróbki  
komunalnych osadów ściekowych

Postać 
osadówSkratki

(Mg)

Piasek 
z piaskowników

(Mg)

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe
(Mg s.m.)

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  1 000 < 2 000 RLM

1. Murów 4,9 –– 58,8 odwadnianie ziemista

2. Kolonowskie
 – Staniszcze Małe 1,9 1,7 38,1 stabilizacja tlenowa, odwadnianie mechaniczne i na poletkach ziemista

3. Olszanka 
– Ptakowice 0,6 –– 4,0 fermentacja beztlenowa płynna

4. Pawłowiczki 
– Jakubowice 0,5 1,8 33,0 stabilizacja mazista

5.  Biała 1,0 6,6 30,0 stabilizacja tlenowa, odwadnianie na poletkach ziemista

6. Lasowice Wielkie 
– Trzebiszyn 0,6 1,0 0,9 odwadnianie z użyciem polielektrolitu ziemista

7.  Niemodlin 
– Gracze 3,0 3,0 16,0 stabilizacja tlenowa, odwadnianie na poletkach ziemista

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym < 1 000 RLM

1. Radłów
– Sternalice 0,3 0,2 4,5 stabilizacja na poletkach mazista

2. Polska Cerekiew 2,0 –– 30,0 odwadnianie ziemista

3. Korfantów 5,9 –– 19,0 wapnowanie, odwadnianie na poletkach ziemista

4. Pokój 2,0 –– 18,7 stabilizacja tlenowa, zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie na prasie 
mechanicznej, higienizacja wapnem palonym - mielonym ziemista

5. Dobrodzień 
– Pludry 2,1 1,9 1,4 wapnowanie mazista

6. Łambinowice
– Sowin 1,7 3,7 7,8 odwadnianie na prasie sitowo – taśmowej ziemista

7. Lubsza 
– Mąkoszyce 1,6 5,3 37,3 stabilizacja, odwodnienie, sezonowanie na poletkach ziemista

8. Baborów 
– Raków 0,1 4,0 2,5 stabilizacja, sezonowanie na lagunach mazista

9. Otmuchów
– Kałków 0,5 0,2 0,9 stabilizacja płynna
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Lp.
Komunalna

 oczyszczalnia ścieków
Gmina – Miejscowość 

Masa wytworzonych odpadów w 2016 r. 

Rodzaj obróbki  
komunalnych osadów ściekowych

Postać 
osadówSkratki

(Mg)

Piasek 
z piaskowników

(Mg)

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe
(Mg s.m.)

10. Lasowice Wielkie
–  JW 2286 –– –– 0,5 sezonowanie mazista

11. Biskupice
– UM w Byczynie 0,2 1,0 1,0 stabilizacja na poletkach ziemista

12.
Łambinowice
– Lasocice

–– –– 2,7 stabilizacja, odwadnianie na poletkach ziemista

13.
 Popielów 
– SM Zorza Karłowice

–– –– 3,0 stabilizacja, sezonowanie na poletkach ziemista

14. Strzeleczki
–  CTN Moszna –– –– 5,7 stabilizacja ziemista

15. Pawłowiczki 
– Naczęsławice 0,8 3,5 30,0 stabilizacja, odwadnianie ziemista

16. Kietrz
 – Lubotyń –– –– 3,9 stabilizacja, odwadnianie na poletkach mazista

17. Otmuchów
– Rysiowice 0,3 0,2 0,3 stabilizacja płynna

18. Kietrz
 –  Pilszcz –– –– 2,8 stabilizacja, odwadnianie na poletkach mazista

19. Baborów
– KR Kietrz Langowo 0,2 –– 1,9 wapnowanie, chlorowanie, odwadnianie na poletkach ziemista

20. Baborów
– Czerwonków Osiedle 0,5 –– 2,2 stabilizacja płynna

21. Kietrz
 –  Wojnowice –– –– 2,4 stabilizacja, odwadnianie na poletkach mazista

22. Gogolin
– Zakrzów 0,7 –– 1,5 higienizacja płynna

23. Zębowice
– DPS Radawie –– –– 3,5 odwadnianie na poletkach ziemista

24. Dobrzeń Wielki
– Elektrownia OPOLE 0,4 –– 7,8 kompostowanie ziemista
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Lp.
Komunalna

 oczyszczalnia ścieków
Gmina – Miejscowość 

Masa wytworzonych odpadów w 2016 r. 

Rodzaj obróbki  
komunalnych osadów ściekowych

Postać 
osadówSkratki

(Mg)

Piasek 
z piaskowników

(Mg)

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe
(Mg s.m.)

25. Gorzów Śląski
 – MHR Zakład Uszyce –– –– 1,7 odwadnianie na poletkach ziemista

26. Rudniki 2,0 –– 3,0 brak danych ––

27. Rudniki
–  Żytniów 4,0 –– 4,0 brak danych ––

RAZEM: 1 596,9 1 833,3 16 669,4

Dla porównania, z informacji zgromadzonych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym - WSO (systemie administracyjnym do zbierania danych
o odpadach, działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego) wynika, że w roku 2016 (według stanu na 01.08.2017 r.) 
w województwie opolskim  wytworzono następujące ilości odpadów:

 skratki (19 08 01) – 1 753,0 Mg
 piasek z piaskowników (19 08 02) – 2 212,0 Mg
 ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) – 64 011,2 Mg
 ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) – 16 510,9 Mg s.m.

Ponadto wytwórcy komunalnych osadów ściekowych, którzy przedłożyli formularz „Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach 
ściekowych” zadeklarowali, że wykorzystanie osadów w roku 2016 wyniosło 86,6%. Natomiast zadeklarowana przez posiadaczy komunalnych osadów 
ściekowych powierzchnia wykorzystania osadów objęła 1 257 ha.
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Lp. Oczyszczalnia RLM 
rzeczywiste

1 Opole 260298

1 Brzeg 91688

2 Namysłów 90266

3 K-Koźle 65811

4 Nysa 61393

5 Głubczyce 54046

6 Strzelce Opolskie 48469

7 Krapkowice 48120

8 Ligota Dolna 44465

9 Prudnik 39417

10 Tarnów Grodkowski 17032

1 Kosorowice 12249

2 Olesno 11374

3 Antoniów 10749

4 Kotórz Mały 10748

5 Lewin Brzeski 10710

6 Przedmość 10642

7 Dobrzeń W. 10500

8 Zawadzkie 10297

9 Chorula 8572

10 Wołczyn 8200

11 Gościejowice Małe 7024

12 Paczków 6872

13 Głogówek 6320

14 Baborów 6000

15 Kietrz 5854

16 Byczyna 5561

17 Tułowice 4828

18 Pawłowiczki 4500

19 Stare Siołkowice 3591

20 Prószków 3137

21 Ujazd 2855

22 Skoroszyce 2286

23 Branice 2076

1 Murów 1862

2 Staniszcze Małe 1787

3 Ptakowice 1624

4 Jakubowice 1600

5 Biała 1100

6 Trzebiszyn 1089

7 Gracze 1000

1 Sternalice 900

2 Polska Cerekiew 878

3 Korfantów 852

4 Pokój 806

5  Pludry 805

6 Sowin 739

7 Makoszyce 676

8 Raków 630

9 Kałków 620

10 JW 2286 602

11 Biskupice 470

12 Lasocice 368

13 SM Zorza 339

14 CTN Moszna 178

15 Naczęsławice 160

16 Lubotyń 153

17 Rysiowice 150

18 Pilszcz 142

19 Langowo 130

20 Czerwonków Os. 98

21 Wojnowice 98

22 Zakrzów 92

23 DPS Radawie 31

24 PGE GiEK Opole ––

25 MHR Uszyce ––

26 Rudniki ––

27 Żytniów ––
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Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami w 2016 r.:

A skratki: z większości oczyszczalni były składowane na składowiskach odpadów komunalnych. 
Odpady z oczyszczalni w Gościejowicach Małych, Graczach, Pawłowiczkach, Prudniku i Ujeździe 
oraz Elektrowni Opole magazynowane były na terenie oczyszczalni i poddane retencji 
powierzchniowej. Skratki z oczyszczalni w Głogówku, Głubczycach, Krapkowicach, Kałkowie, 
Mąkoszycach, Oleśnie, Paczkowie, Pokoju, Polskiej Cerekwi, Ptakowicach, Praszce, Rysiowicach, 
Wołczynie, przekazano odbiorcy zewnętrznemu do wykorzystania w procesach recyklingu lub 
odzysku materiałów organicznych (R3). Obróbce biologicznej w procesie unieszkodliwiania D8 
poddano skratki z oczyszczalni w: Biskupicach, Byczynie, Choruli, Korfantowie, Ligocie Dolnej, 
Trzebiszynie, Zakrzowie;

A piasek z piaskowników: z większości oczyszczalni był składowany; odpady z oczyszczalni 
w Gościejowicach Małych, Graczach, Pawłowiczkach, Prudniku i Ujeździe tymczasowo 
magazynowano na poletkach osadowych lub lagunach. Piasek z piaskowników z oczyszczalni 
w Brzegu, Głogówku, Głubczycach, Kałkowie, Krapkowicach, Mąkoszycach, Oleśnie, Paczkowie, 
Praszce, Rysiowicach, Wołczynie przekazano odbiorcom zewnętrznym w celu odzysku bądź 
recyklingu; natomiast obróbce biologicznej w procesie unieszkodliwiania D8 poddano odpady 
z oczyszczalni w Biskupicach, Byczynie, Choruli, Ligocie Dolnej i Trzebiszynie;

A ustabilizowane komunalne osady ściekowe: część osadów była tymczasowo magazynowana na 
terenach oczyszczalni (poletka, laguny), osady wykorzystywane były do rekultywacji i dostosowania 
gruntów (np. obszarów rolnych, składowisk odpadów komunalnych, terenów oczyszczalni ścieków), 
wykorzystywane w rolnictwie (do uprawy roślin przeznaczonych i nie przeznaczonych do spożycia 
i produkcji pasz oraz do produkcji kompostu), poddawane obróbce biologicznej w procesach 
odzysku (R3) lub unieszkodliwiania (D8), oraz składowaniu. Przekazywano je także 
wyspecjalizowanym odbiorcom zewnętrznym, w celu dalszej obróbki.

Szczegółowe informacje o sposobach postępowania z wytworzonymi odpadami przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Sposoby postępowania z odpadami wytworzonymi w oczyszczalniach ścieków w 2016 r.

Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami (stosowane procesy) *

Lp.
Komunalna 

oczyszczalnia 
ścieków

Skratki
19 08 01

Piasek 
z piaskowników

19 08 02

Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe

19 08 05

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  100 000 RLM

1. Opole Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  15 000 < 100 000 RLM

1. Brzeg Składowanie (D5) Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5)

Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 
powierzchniowa (D4)

2. Namysłów Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

3. Kędzierzyn – Koźle Składowanie (D5) Składowanie (D5) 
Wykorzystanie w rolnictwie (R10), inne 
procesy wstępne (R12), retencja 
powierzchniowa (D4)

4. Nysa Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

5. Głubczyce
Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3), inne procesy 
wstępne (R12)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5)

Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 
powierzchniowa (D4)

6. Strzelce Opolskie Składowanie (D5) Składowanie (D5) 
Wykorzystanie w rolnictwie (R10), recykling 
lub odzysk materiałów organicznych (R3), 
retencja powierzchniowa (D4)

7. Krapkowice Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5)

Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 
powierzchniowa (D4)
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8. Kluczbork 
– Ligota Dolna Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) 

9. Prudnik Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4) Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 
powierzchniowa (D4)

10.  Grodków 
– Tarnów Grodkowski Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  2 000 < 15 000 RLM

1. Tarnów Opolski
– Kosorowice Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

2. Olesno Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5)

Obróbka biologiczna – kompostowanie 
(R3), retencja powierzchniowa (D4)

3.  Ozimek 
– Antoniów Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 

powierzchniowa (D4)

4. Turawa 
– Kotórz Mały Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 

powierzchniowa (D4)

5. Lewin Brzeski Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

6. Praszka 
– Przedmość 

Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

7. Dobrzeń Wielki Składowanie (D5) Retencja powierzchniowa (D4)

8. Zawadzkie Składowanie (D5) Składowanie (D5) Obróbka biologiczna – kompostowanie 
(R3)

9. Gogolin 
– Chorula Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) 

10. Wołczyn Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5) Rekultywacja terenu oczyszczalni (R10)

11. Niemodlin 
– Gościejowice Małe Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4)

12. Paczków Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg.(R5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

13. Głogówek Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

14. Baborów Składowanie (D5) Retencja powierzchniowa (D4)

15. Kietrz Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4)

16. Byczyna Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) 

17. Tułowice Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

18. Pawłowiczki Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4)

19. Popielów 
– Stare Siołkowice Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 

powierzchniowa (D4)

20. Prószków Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

21. Ujazd Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4)

22. Skoroszyce Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

23. Branice Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10), retencja 
powierzchniowa (D4)

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  1 000 < 2 000 RLM

1. Murów Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

2.
Kolonowskie
 – Staniszcze Małe Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

3. Olszanka 
– Ptakowice

Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3) Inne procesy wstępne (R12)
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4. Pawłowiczki 
– Jakubowice Składowanie (D5) Składowanie (D5) Retencja powierzchniowa (D4)

5.  Biała Składowanie (D5) Składowanie (D5) Dostosowywanie gruntów (R10)

6. Lasowice Wielkie 
– Trzebiszyn Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) 

7.  Niemodlin 
– Gracze Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4)

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  < 1 000 RLM

1. Radłów
– Sternalice Składowanie (D5) Składowanie (D5) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

2. Polska Cerekiew Składowanie (D5) Rekultywacja składowiska odpadów (R10)

3. Korfantów Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) 

4. Pokój Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3) Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

5. Dobrodzień 
– Pludry Składowanie (D5) Składowanie (D5) Inne procesy wstępne (R12)

6. Łambinowice
– Sowin Składowanie (D5) Składowanie (D5) Retencja powierzchniowa (D4)

7. Lubsza 
– Mąkoszyce 

Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5) Inne procesy wstępne (R12)

8. Baborów 
– Raków Składowanie (D5) Składowanie (D5) Składowanie (D5) 

9. Otmuchów
– Kałków

Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5) Inne procesy wstępne (R12)

10. Lasowice Wielkie
–  JW 2286 Inne procesy wstępne (R12)

11. Biskupice
– UM w Byczynie Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) Obróbka biologiczna (D8) 

12.
Łambinowice
– Lasocice

Rekultywacja składowiska odpadów (R10)

13.
 Popielów 
– SM Zorza Karłowice

Retencja powierzchniowa (D4)

14.
Strzeleczki
–  CTN Moszna Inne procesy wstępne (R12)

15.
Pawłowiczki 
– Naczęsławice Składowanie (D5) Składowanie (D5) Retencja powierzchniowa (D4)

16.
Kietrz
 – Lubotyń Inne procesy wstępne (R12)

17. Otmuchów
– Rysiowice

Recykling lub odzysk materiałów 
organicznych (R3)

Recykling lub odzysk 
materiałów nieorg. (R5) Inne procesy wstępne (R12)

18.
Kietrz
 –  Pilszcz Inne procesy wstępne (R12)

19.
Baborów
– KR Kietrz Langowo Składowanie (D5) Obróbka biologiczna (D8) 

20. Baborów
– Czerwonków Os. Składowanie (D5) Składowanie (D5) 

21. Kietrz
 –  Wojnowice Inne procesy wstępne (R12)

22. Gogolin
– Zakrzów Obróbka biologiczna (D8) Inne procesy wstępne (R12)

23. Zębowice
– DPS Radawie Wykorzystanie w rolnictwie (R10)
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24. Dobrzeń Wielki
– Elektrownia OPOLE Retencja powierzchniowa (D4) Retencja powierzchniowa (D4)

25. Gorzów Śląski
 – MHR Zakład Uszyce Wykorzystanie w rolnictwie (R10)

26. Rudniki Składowanie (D5) Rekultywacja składowiska odpadów (R10)

27. Rudniki
–  Żytniów Składowanie (D5) Rekultywacja składowiska odpadów (R10)

* zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) 

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU 

R 1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R 2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników 
R 3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 
biologiczne procesy przekształcania  oraz zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych)
R 4 Recykling lub odzysk metali i związków metali 
R 5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (w tym oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling 
nieorganicznych materiałów budowlanych)
R 6 Regeneracja kwasów lub zasad 
R 7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 
R 8 Odzysk składników z katalizatorów 
R 9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów 
R 10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska 
R 11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 10 
R 12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 (jeżeli nie istnieje inny 
właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, 
kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek 
lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R 1 – R 11)
R 13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów) 

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW UNIESZKODLIWIANIA 

D 1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) 
D 2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.) 
D 3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub 
naturalnie powstających komór itd.) 
D 4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.) 
D 5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, 
przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) 
D 6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów 
D 7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz 
D 8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji, 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, 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 11 Przekształcanie termiczne na morzu (proces zabroniony na mocy przepisów UE i konwencji międzynarodowych) 
D 12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.) 
D 13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach 
D 1 – D 12 (jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy wstępne poprzedzające unieszkodliwienie, w tym 
wstępna obróbka, jak np. sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja 
przed poddaniem któremukolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12) 
D 14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 13 
D 15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 14 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów) 
 

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257):

 zawartość metali ciężkich nie przekracza ilości określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie osadów 
ściekowych;

 w przypadku stosowania koś w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne – nie wyizolowano 
bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w reprezentatywnej próbce osadów o masie 100 g;

 łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) w 1 kg s.m. dla 
osadów przeznaczonych do stosowania wynosi: 0 – w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele 
rolne, nie więcej niż 300 – dla pozostałych zastosowań; 
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 ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0 – 25 cm), na którym osady mają być stosowane nie 
przekracza wartości określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie osadów ściekowych;

 wartość pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których osady mają być stosowane, jest nie 
mniejszy niż 5,6;

 ich stosowanie nie powoduje pogorszenia jakości gleby oraz jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych, w szczególności szkody w środowisku;

 są wykorzystywane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi, rozumianym jako czas od siewu lub sadzenia do zbioru;

 dopuszczalna dawka koś zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości osadu i gleby, 
zapotrzebowania roślin na azot i fosfor i jest ona ustalana oddzielnie dla każdej zbadanej objętości koś; 
nie może jednak przekraczać – 3 Mg s.m. /ha/rok do stosowania w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na 
cele rolne (możliwa jest kumulacja – 6 Mg s.m. /ha/2 lata i 9 Mg s.m. /ha/3 lata)  oraz 15 Mg s.m. /ha/rok 
do stosowania na pozostałe cele (możliwa jest kumulacja – 30 Mg s.m. /ha/2 lata i 45 Mg s.m. /ha/3 lata);

 osady stosuje się w postaci: płynnej (wprowadzane do gruntu metodą iniekcji lub natryskiwania, w tym 
hydroobsiewu), mazistej i ziemistej (konieczne jest równomierne rozprowadzenie po powierzchni gruntu i 
wprowadzenie do gruntu);

 koś wprowadza się do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają być 
stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Zastosowanie wytworzonych osadów w poszczególnych oczyszczalniach zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych w 2016 r.

Osady wytworzone w ciągu roku (Mg s.m.)

Zastosowanie osadów zgodnie z ustawą o odpadach * 
(w tym osady nagromadzone w latach poprzednich)Lp. Komunalna 

oczyszczalnia ścieków Ogółem
art. 96

 ust. 1 pkt 1
art. 96

 ust. 1 pkt 2
art. 96

 ust. 1 pkt 3
art. 96

 ust. 1 pkt 4
art. 96

 ust. 1 pkt 5

Pow. 
stoso-
wania 

osadów 
(ha)

  Inne **

Retencja 
na 

poletkach/
lagunach 

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  100 000 RLM

1. Opole 4 498,0 –– 4 498,0 –– –– –– bd –– ––

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  15 000 < 100 000 RLM

1. Brzeg 657,0 526,0 –– –– –– –– 74,3 –– 131,0

2. Namysłów 816,0 570,0 –– 246,0 –– –– 204,0 –– ––

3. Kędzierzyn – Koźle 1 450,3 –– –– 1 109,0 –– –– 24,6 152,5 188,8

4. Nysa 2 794,0 2 794,0 –– –– –– –– 321,0 128,9 346,7

5. Głubczyce 437,8 334,8 –– –– –– –– 37,8 –– 103,0

6. Strzelce Opolskie 713,6 513,9 –– –– –– –– 58,4 68,8 130,9

7. Krapkowice 1 371,2 1 109,1 –– –– –– –– 150,6 –– 298,0

8. Kluczbork 
– Ligota Dolna 96,2 –– –– –– –– –– –– 96,2 ––

9. Prudnik 775,6 –– –– 511,3 –– –– 45,2 –– 264,3

10.  Grodków 
– Tarnów Grodkowski 124,6 124,6 –– –– –– –– 25,0 –– ––

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  2 000 < 15 000 RLM

1. Tarnów Opolski
– Kosorowice 194,3 –– 194,3 –– –– –– bd –– ––

2. Olesno 187,0 –– –– –– –– –– –– 182,8 45,3

3.  Ozimek 
– Antoniów 186,6 126,2 –– –– –– –– 14,6 –– 60,5

4. Turawa 
– Kotórz Mały 343,6 –– –– 199,0 –– –– 6,0 –– 144,6
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Lp. Komunalna 
oczyszczalnia ścieków

Osady wytworzone w ciągu roku (Mg s.m.)

Ogółem

Zastosowanie osadów zgodnie z ustawą o odpadach * 
(w tym osady nagromadzone w latach poprzednich)

Pow. 
stoso-
wania 

osadów 
(ha)

  Inne **

Retencja 
na 

poletkach/
lagunach 

art. 96
 ust. 1 pkt 1

art. 96
 ust. 1 pkt 2

art. 96
 ust. 1 pkt 3

art. 96
 ust. 1 pkt 4

art. 96
 ust. 1 pkt 5

5. Lewin Brzeski 97,1 –– 97,1 –– –– –– 52,0 –– ––

6. Praszka 
– Przedmość 214,2 –– –– 214,2 –– –– 4,8 –– ––

7. Dobrzeń Wielki 64,3 –– –– –– –– –– –– 64,3

8. Zawadzkie 24,8 –– –– –– –– –– –– 24,8 ––

9. Gogolin 
– Chorula 98,0 –– –– –– –– –– –– 98,0 ––

10. Wołczyn 84,0 –– –– –– 84,0 –– 1,0 –– ––

11. Niemodlin 
– Gościejowice Małe 170,0 –– –– –– –– –– –– –– 170,0

12. Paczków 240,9 –– –– 240,9 –– –– 4,9 –– ––

13. Głogówek 61,6 61,6 –– –– –– –– 30,5 –– ––

14. Baborów 95,0 –– –– –– –– –– –– –– 95,0

15. Kietrz 9,7 –– –– –– –– –– –– –– 9,7

16. Byczyna 62,0 –– –– –– –– –– –– 62,0 ––

17. Tułowice 82,0 82,0 –– –– –– –– 15,3 –– ––

18. Pawłowiczki 90,0 –– –– –– –– –– –– –– 90,0

19. Popielów 
– Stare Siołkowice 67,0 –– –– 61,1 –– –– 4,4 –– 5,9

20. Prószków 89,5 –– –– 89,5 –– –– 27,9 –– ––

21. Ujazd 35,0 –– –– –– –– –– –– –– 35,0

22. Skoroszyce 23,8 23,8 –– –– –– –– 0,9 –– ––

23. Branice 33,9 25,6 –– –– –– –– 4,4 –– 8,2

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  1 000 < 2 000 RLM

1. Murów 58,8 –– –– 58,8 –– –– 4,4 –– ––

2.
Kolonowskie
 – Staniszcze Małe 38,1 –– –– 38,1 –– –– 5,0 –– ––

3. Olszanka 
– Ptakowice 4,0 –– –– –– –– –– –– 4,0 ––

4. Pawłowiczki 
– Jakubowice 33,0 –– –– –– –– –– –– –– 33,0

5.  Biała 30,0 –– –– –– –– 30,0 18,0 –– ––

6. Lasowice Wielkie 
– Trzebiszyn 0,9 –– –– –– –– –– –– 0,9 ––

7.  Niemodlin 
– Gracze 16,0 –– –– –– –– –– –– –– 16,0

Oczyszczalnie o obciążeniu rzeczywistym  < 1 000 RLM

1. Radłów
– Sternalice 4,5 –– –– 4,5 –– –– 2,0 –– ––

2. Polska Cerekiew 30,0 –– –– –– 30,0 –– 1,7 –– ––

3. Korfantów 19,0 –– –– –– –– –– –– 19,0 ––
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Lp. Komunalna 
oczyszczalnia ścieków

Osady wytworzone w ciągu roku (Mg s.m.)

Ogółem

Zastosowanie osadów zgodnie z ustawą o odpadach * 
(w tym osady nagromadzone w latach poprzednich)

Pow. 
stoso-
wania 

osadów 
(ha)

  Inne **

Retencja 
na 

poletkach/
lagunach 

art. 96
 ust. 1 pkt 1

art. 96
 ust. 1 pkt 2

art. 96
 ust. 1 pkt 3

art. 96
 ust. 1 pkt 4

art. 96
 ust. 1 pkt 5

4. Pokój 18,7 18,7 –– –– –– –– 6,5 –– ––

5. Dobrodzień 
– Pludry 1,4 –– –– –– –– –– –– 1,4 ––

6. Łambinowice
– Sowin 7,8 –– –– –– –– –– –– –– 7,8

7. Lubsza 
– Mąkoszyce 37,3 –– –– –– –– –– –– 37,3 ––

8. Baborów 
– Raków 2,5 –– –– –– –– –– –– 2,5 ––

9. Otmuchów
– Kałków 0,9 –– –– –– –– –– –– 0,9 ––

10. Lasowice Wielkie
–  JW 2286 0,5 –– –– –– –– –– –– 1,0 ––

11. Biskupice
– UM w Byczynie 1,0 –– –– –– –– –– –– 1,0 ––

12.
Łambinowice
– Lasocice 2,7 –– –– –– –– 2,7 2,0 –– ––

13.
 Popielów 
– SM Zorza Karłowice 3,0 –– –– –– –– –– –– –– 3,0

14.
Strzeleczki
–  CTN Moszna 5,7 –– –– –– –– –– –– 5,7 ––

15.
Pawłowiczki 
– Naczęsławice 30,0 –– –– –– –– –– –– –– 30,0

16.
Kietrz
 – Lubotyń 3,9 –– –– –– –– –– –– 3,9 ––

17. Otmuchów
– Rysiowice 0,3 –– –– –– –– –– –– 0,3 ––

18.
Kietrz
 –  Pilszcz 2,8 –– –– –– –– –– –– 2,8 ––

19. Baborów
– KR Kietrz Langowo 1,9 –– –– –– –– –– –– 1,9 ––

20.
Baborów
– Czerwonków Osiedle 2,2 –– –– –– –– –– –– 2,2 ––

21.
Kietrz
 –  Wojnowice 2,4 –– –– –– –– –– –– 2,4 ––

22.
Gogolin
– Zakrzów 1,5 –– –– –– –– –– –– 1,5 ––

23. Zębowice
– DPS Radawie 3,5 –– –– 3,5 –– –– 0,5 –– ––

24. Dobrzeń Wielki
– Elektrownia OPOLE 7,8 –– –– –– –– –– –– –– 7,8

25. Gorzów Śląski
 – MHR Zakład Uszyce 1,7 –– –– 1,7 –– –– 0,5 –– ––

26. Rudniki 3,0 –– –– –– 3,0 –– 1,0 –– ––

27. Rudniki
–  Żytniów 4,0 –– –– –– 4,0 –– 1,0 –– ––

SUMA 16 669,4 6 310,3 4 789,4 2 777,6 121,0 32,7 1 150,2 902,7 2 288,83
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* Odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu (w tym osady nagromadzone w latach poprzednich):

art. 96 ust.1, pkt 1 - w rolnictwie, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, wliczając w to uprawy roślin 
przeznaczonych do produkcji pasz

art. 96 ust.1, pkt 2 - do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu

art. 96 ust.1, pkt 3 - do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz

art. 96 ust.1, pkt 4 - do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne

art. 96 ust.1, pkt 5 - przy dostosowaniu gruntów do potrzeb wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu

** Inne np. poddane obróbce biologicznej w procesach recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania (w tym osady nagromadzone w latach 
poprzednich)

Wytworzone w 2016 r. ustabilizowane osady ściekowe oraz osady nagromadzone z lat poprzednich 
zostały wykorzystane:

 w rolnictwie, do uprawy roślin – 80,5%
 do rekultywacji terenów, dostosowania gruntów – 0,9%
 składowane, poddane obróbce biologicznej lub innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania 

– 13,3 %.

Natomiast powierzchnia gruntów, na których w 2016 r. zastosowano komunalne osady ściekowe 
to ponad 1,1 tys. ha.

3.3. Wyniki badań komunalnych osadów ściekowych

Właściwa gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi i ich późniejsze wykorzystanie wymaga 
kontroli opartej o analizę fizyko-chemiczną i biologiczną. Zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań 
komunalnych osadów ściekowych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

Badania przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni, wyrażonego RLM, 
ale nie rzadziej niż: 
raz na sześć miesięcy – przy RLM do 10 000;
raz na cztery miesiące – przy RLM powyżej 10 000 do 100 000;
raz na dwa miesiące – przy RLM ponad 100 000.
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Badania, którym poddaje się komunalne osady ściekowe (koś), obejmują oznaczenia:
 odczynu pH
 zawartości suchej masy – wyrażonej w % masy koś
 zawartości substancji organicznej – wyrażonej w % s.m.
 zawartości azotu ogólnego, w tym azotu amonowego – wyrażonej w % s.m.
 zawartości fosforu ogólnego  – wyrażonej w % s.m.
 zawartości wapnia i magnezu  – wyrażonej w % s.m.
 zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu – wyrażonej w mg/kg s.m.
 obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella – w 100 g osadu
 liczby żywych jaj pasożytów jelitowych – w kg s.m.

Osady ściekowe z ankietyzowanych oczyszczalni, w 2016 r., charakteryzowały się następującymi 
parametrami:

1. odczyn pH: od 6,3 w Antoniowie do 13,7 w Nysie;

2. zawartość suchej masy: od 8,4% w Polskiej Cerekwi do 87,8% w Antoniowie;

3. zawartość substancji organicznych: od 4,7% w Lasocicach do 83,8% w Staniszczach Małych;

4. zawartość składników nawozowych:
azot ogólny od 0,2 % w Nysie do 6,9% w Namysłowie i Pokoju,

fosfor ogólny od 0,2% w Lasocicach do 3,3% w Antoniowie, 

wapń od 0,2% w Lasocicach do 24,8% w Strzelcach Opolskich,

magnez od 0,1% w Lasocicach, Nysie i Kędzierzynie – Koźlu do 1,8% w Kotorzu Małym;

5. stężenie metali ciężkich: 
chrom od 8,5 mg/kg s.m. w Prószkowie do 64,9 mg/kg s.m. w Lewinie Brzeskim,

cynk od 281,0 mg/kg s.m. w Kotorzu Małym do 2043,0 mg/kg s.m. w Białej,

kadm od 0,3 mg/kg s.m. w Prószkowie do 4,2 mg/kg s.m. w Lewinie Brzeskim,

miedź od 26,7 mg/kg s.m. w Uszycach  do 706,0 mg/kg s.m. w Wołczynie,

nikiel od 7,1 mg/kg s.m. w Prószkowie  do 82,3 mg/kg s.m. w Starych Siołkowicach,

ołów od 5,8 mg/kg s.m. w Kotorzu Małym do 1285,0 mg/kg s.m. w Polskiej Cerekwi,

rtęć od 0,0 mg/kg s.m. w Uszycach do 6,8 mg/kg s.m. w Głogówku.

6. w osadach jednej oczyszczalni stwierdzono obecność żywych jaj pasożytów;

7. siedem oczyszczalni nie wywiązało się z nałożonej rozporządzeniem częstotliwości
 badań stosowanych osadów ściekowych;

8. trzy oczyszczalnie nie załączyły wyników badań zastosowanych komunalnych osadów ściekowych.

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie wyników badań komunalnych osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w województwie opolskim, które w roku 2016 r. stosowały komunalne osady 
ściekowe.

Na wykresach przedstawiono zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych z poszczególnych 
oczyszczalni, w których osady ściekowe były wykorzystywane zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach, 
w porównaniu z dopuszczalnymi normami określonymi w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).
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Zawartość metali ciężkich (mg/kg s.m.) osadu nie większa niż 
przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych:

METALE w rolnictwie, oraz
 do rekultywacji gruntów 

na cele rolne

do rekultywacji terenów
 na cele nierolne

dla pozostałych zastosowań 
wg rozporządzenia MŚ*

Chrom 500 1 000 2 500

Cynk 2 500 3 500 5 000

Kadm 20 25 50

Miedź 1 000 1 200 2 000

Nikiel 300 400 500

Ołów 750 1 000 1 500

Rtęć 16 20 25

norma

* do dostosowywania 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, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

Nieużytek rolny
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Tabela 4. Wyniki badań stosowanych komunalnych osadów ściekowych w roku 2016

WYNIKI BADAŃ

Parametry ogólne [% s.m.] Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.] Częstotliwość 
badań
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1  Opole 10,4 39,4 33,4 2,2 1,5 18,7 0,2 27,1 2004,3 0,9 94,9 17,8 22,0 0,7 –– 6 6

2 Brzeg 7,7 15,2 74,1 6,2 1,9 2,5 0,5 42,6 875,0 0,8 232,8 24,6 57,2 0,8 –– 3 8

3 Namysłów 9,7 16,0 71,2 6,9 1,2 6,1 0,3 41,5 387,5 0,4 157,0 19,5 27,4 0,6 –– 3 4

4 Kędzierzyn – Koźle 10,2 41,9 21,5 1,3 1,1 18,8 0,1 27,8 1068,7 0,9 115,9 17,4 19,7 0,3 –– 3 3

5 Nysa 13,7 37,4 34,8 0,2 1,2 17,9 0,1 23,1 546,8 1,2 118,1 14,9 23,8 0,3 –– 3 24

6 Głubczyce 12,5 30,1 24,7 2,4 0,9 22,5 0,3 16,4 309,0 0,5 101,2 12,7 16,4 1,3 –– 3 6

7 Strzelce Opolskie 12,5 34,7 19,2 2,3 1,0 24,8 0,4 12,7 525,3 0,8 58,9 9,4 25,4 0,6 –– 3 3

8 Krapkowice 11,4 25,6 37,3 1,8 0,9 19,0 0,2 27,7 1066,8 1,3 237,8 14,0 37,5 0,2 –– 3 4

9 Prudnik 12,3 26,7 38,8 3,3 1,0 19,4 0,6 15,7 810,0 0,7 173,0 35,9 28,4 0,3 –– 3 4

10  Grodków 
– Tarnów Grodkowski 10,8 30,4 55,7 3,4 1,4 11,4 0,3 21,2 874,0 2,4 389,0 32,5 43,6 1,9 –– 3 3

11 Tarnów Opolski
– Kosorowice 10,6 27,5 45,5 4,0 1,5 13,1 0,2 11,3 527,7 0,9 75,6 11,2 15,3 0,2 –– 3 3

12 Ozimek
 – Antoniów 6,3 87,8 69,4 5,8 3,3 2,3 0,6 51,1 1050,0 0,9 228,5 29,6 42,2 0,5 –– 3 2

13 Turawa 
– Kotórz Mały 11,1 27,9 34,5 3,6 1,1 17,7 1,8 9,9 281,0 0,5 186,0 10,7 5,8 0,3 –– 3 12

14 Lewin Brzeski 7,5 19,0 74,8 6,3 1,1 1,4 0,3 64,9 889,0 4,2 424,0 70,6 31,4 0,4 –– 3 2

15 Praszka 
– Przedmość 7,0 13,6 76,3 5,8 2,2 1,6 0,3 55,3 1195,0 0,6 318,5 21,3 17,1 0,4 –– 3 4

16 Wołczyn 7,6 69,8 62,7 2,6 1,4 4,3 0,3 53,6 1047,0 1,6 706,0 34,0 52,2 1,1 –– 2 2

17 Paczków 11,1 29,0 25,6 2,5 1,2 22,8 0,3 10,0 408,0 0,4 103,7 7,5 18,1 0,2 –– 2 3

18 Głogówek 7,8 20,2 60,9 2,7 0,7 2,1 0,3 29,1 1260,0 1,1 194,0 22,6 41,3 6,8 –– 2 1

19 Tułowice 9,9 19,3 56,3 4,4 2,3 4,8 0,3 28,9 862,0 1,3 414,0 44,8 45,2 0,3 –– 2 3
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20 Popielów 
– Stare Siołkowice 11,5 16,3 49,0 3,0 1,7 14,6 0,5 31,6 755,0 4,2 361,0 82,3 81,7 0,3 –– 2 2

21 Prószków 12,5 32,0 19,3 2,9 0,6 23,6 0,2 8,5 337,5 0,3 64,2 7,1 27,0 0,1 –– 2 2

22 Skoroszyce 12,2 18,9 50,8 3,1 0,9 7,9 0,4 19,0 656,5 2,0 239,0 19,5 96,5 0,3 –– 2 2

23 Branice 11,0 17,2 62,0 4,0 1,2 6,0 0,3 15,3 816,5 0,8 163,0 13,6 20,7 0,4 –– 2 2

24 Murów 12,4 17,8 60,5 6,2 1,6 10,9 0,4 20,4 497,0 0,9 112,6 11,4 18,0 0,1 + 2 2

25 Kolonowskie
 – Staniszcze Małe 6,5 12,7 83,8 6,7 1,7 2,1 0,5 16,8 616,5 1,0 114,5 10,9 25,1 0,4 –– 2 2

26  Biała 7,3 31,0 45,0 2,7 bd bd bd 41,8 2043,0 1,7 227,0 25,4 69,4 1,1 –– 2 1

27 Radłów
– Sternalice 7,2 24,0 53,5 2,2 1,4 2,6 0,4 23,2 855,0 2,0 142,0 22,1 32,5 0,3 –– 2 1

28 Polska Cerekiew 6,8 8,4 78,8 6,0 1,8 1,9 0,5 45,8 1380,0 3,9 616,0 55,2 1285,0 0,3 –– 2 2

29 Pokój 9,7 16,0 71,2 6,9 1,2 6,1 0,3 41,5 387,5 0,4 157,0 19,5 27,4 0,6 –– 2 4

30 Łambinowic 
– Lasocice 7,3 58,7 4,7 1,0 0,2 0,8 0,1 20,4 300,0 1,0 223,0 17,1 14,7 0,2 –– 2 1

31 Gorzów Śląski
 – MHR Zakład Uszyce bd bd bd bd bd bd bd bd 408,2 0,6 26,7 7,5 21,3 0,0 bd 2 1

bd – brak badań; 
obecność żywych jaj pasożytów: +/- znaleziono / nie znaleziono
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