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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwiêkszaj¹ca siê liczba profesjonalnie funkcjonuj¹cych oczyszczalni œcieków na terenie kraju powo-

duje systematyczny wzrost iloœci powstaj¹cych w procesie oczyszczania komunalnych osadów œcieko-
wych. Rodzi to powa¿ne problemy z ich bezpiecznym dla œrodowiska zagospodarowaniem. Sytuacja
wymaga zatem podjêcia pilnych dzia³añ maj¹cych na celu zapobie¿enie nieprawid³owemu stosowaniu
tych osadów, zw³aszcza w rolnictwie. P³yn¹ce ze strony spo³ecznoœci lokalnych sygna³y s¹ bardzo niepo-
koj¹ce. Lawinowo narasta liczba przypadków magazynowania osadów œciekowych w formie pryzm na
terenach rolnych – czêsto ma ono miejsce przez d³ugi okres i jest bardzo uci¹¿liwe ze wzglêdu na zapach
oraz powoduje zanieczyszczenie przyleg³ych obszarów odciekami.

Czy w zaistnia³ej sytuacji nie nale¿a³oby podj¹æ pilnych prac legislacyjnych maj¹cych na celu usu-
niêcie luk w przepisach reguluj¹cych postêpowanie z osadami œciekowymi? Konieczne wydaje siê wpro-
wadzenie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach definicji ustabilizowanych osadów
œciekowych. Brak jednoznacznych ram prawnych pozwalaj¹cych okreœliæ, kiedy mamy do czynienia
z ustabilizowanym osadem œciekowym, umo¿liwia nielegalne stosowanie osadów nieustabilizowanych
na terenach rolnych i skutecznie blokuje prawne metody zahamowania tego procederu.

Innym zagadnieniem jest koniecznoœæ objêcia pojêciem szkody w œrodowisku wszystkich ewentual-
nych szkód spowodowanych nieprawid³owym stosowaniem osadów œciekowych w rolnictwie. W chwili
obecnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w œrodowisku i ich naprawie, stosowanie komunalnych osadów œciekowych w rolnictwie (poza
przypadkami negatywnego oddzia³ywania na gatunki chronione lub chronione siedliska przyrodnicze)
nie jest objête jej przepisami. Wynika to z faktu, i¿, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, nie wyma-
ga ono zezwoleñ na prowadzenie odzysku odpadów, nie podlega zwolnieniom z koniecznoœci uzyskania
zezwolenia na podstawie art. 31 cytowanej ustawy ani te¿ wpisowi do rejestru na podstawie art. 33 ust.
5 tej ustawy.

Poddajê pod rozwagê objêcie stosowania komunalnych osadów œciekowych w rolnictwie obowi¹z-
kiem uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka




