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Przedmiotem opracowania jest analiza możliwości zagospodarowania osadów 
ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków z terenu gmin - uczestników 
Celowego Związku Gmin R-XXI.  

Zakres opracowania obejmuje analizę: 

― aktualnego stanu prawnego problematyki związanej z zagospodarowaniem 
odpadów z komunalnych oczyszczalni ścieków tj. osadów ściekowych, skratek  
i zawartości piaskowników,  

― stan gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem 
odpadów komunalnych na terenie Celowego Związku Gmin R-XXI  

― możliwości zagospodarowania odpadów z komunalnych oczyszczalni ścieków 
powstających na terenie Związku z uwzględnieniem ich ilości oraz obecnych 
możliwości lokalizacyjnych i technologicznych, na podstawie ankietyzacji 
oczyszczalni ścieków komunalnych. 
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Opracowanie zostało wykonane w oparciu o dostępne dane uzyskane z wypełnionych 
ankiet dotyczących oczyszczalni ścieków z terenu Gmin - uczestników Celowego 
Związku Gmin R-XXI, zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach 
ściekowych dotyczących lat 2012-2013, przekazanych wyników badań osadów 
ściekowych oraz pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków. 
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I. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ - osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników 

         (stan na dzień 15 grudzień 2014 r.) 

― 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 (Dz. U.  WE  L 181 z 04.07.1986, str. 6 z późn. zm.), 

―  Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz. U. WE  L 135 z 30.05.1991), 

―  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz. U. WE  L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.), 

― Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. WE L/312  
z 22.11.2008 z późn zm.). 
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II. REGULACJE PRAWA KRAJOWEGO - osady ściekowe, skratki, zawartość 
piaskowników  (stan na dzień 15 grudzień 2014 r.) 

 

―  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., poz. 21. z późn. zm.), 

―  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  

―  Ustawa  z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr  147, poz. 
1033 z późn. zm.), 

―  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. z  2010 r.  Nr 137, poz. 924),  

―  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U.  
z 2002 r., Nr 37, poz. 339 z późn. zm.), 

―  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.  
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U.  
z  2008 r., Nr 119, poz. 765 z późn. zm.), 

―  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 
(Dz.U.2011.86.476), 
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―  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów 
oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu 
(Dz. U. z  2013 r., poz. 38), 

―  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz. 1206), 

―  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 



 

III.  GŁÓWNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

― Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - dokument strategiczny,  
w którym określono cele na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich  
w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Konsekwencją tych poczynań jest 
wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych, 

― Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - dokument strategiczny, w którym dokonano 
analizy stanu gospodarki odpadami w tym komunalnych osadów ściekowych,  
przedstawiono prognozę zmian w zakresie gospodarki, przyjęto cele i obrano 
kierunki  zapobiegania powstawaniu odpadów w tym osadów ściekowych, 

― Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 - dokument  
przedstawiający analizę aktualnego stanu  gospodarki odpadami. Określa źródła  
i ilość powstających odpadów w tym osadów ściekowych oraz sposoby 
gospodarowania odpadami. 
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KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

Jak wynika z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) do 
2015 r. wszystkie aglomeracje o RLM wynoszącej powyżej 2 000 będą wyposażone  
w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. W związku  
z budową, rozbudową lub modernizacją zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz 
oczyszczalni ścieków komunalnych przewiduje się wzrost ilości wytwarzanych osadów 
ściekowych. Prognozowana na rok 2015 ilość ustabilizowanych osadów ściekowych 
wyniesie około 642,4 ton s.m. 



 

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 

Istniejący system gospodarowania  

W zależności od postaci w jakiej występują oraz ich jakości, komunalne osady 
ściekowe mogą być: 

― termicznie przekształcane w spalarniach lub współspalarniach odpadów  
(m. in. w cementowniach), 

― poddane odzyskowi w kompostowniach, 

― poddane odzyskowi w biogazowniach, 

― wykorzystane bezpośrednio na powierzchni ziemi do ulepszania gleby po ich 
uprzednim ustabilizowaniu. 

Najmniej pożądana metodą zagospodarowania osadów jest ich składowanie na 
składowiskach odpadów. 
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KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 

Przyjęte cele 

W perspektywie do 2022 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 
ściekowymi są następujące: 

― ograniczenie składowania osadów ściekowych, 

― zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 
wprowadzeniem do środowiska oraz osadów ściekowych przekształcanych 
metodami termicznymi, 

― maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych  
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa. 
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PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

Zgodnie z danymi zawartymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w roku 
2010 wytworzono około 106 tys. Mg (masa rzeczywista, wraz z uwodnieniem) 
komunalnych osadów ściekowych z czego 91,6 tys. Mg osadów została przetworzona 
w procesach odzysku (głównie do rekultywacji składowisk - R14 oraz przez 
stosowanie w rolnictwie - proces R10), natomiast 6 365,8 Mg osadów poddano 
unieszkodliwianiu. 
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A. ANALIZOWANE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Na terenie gmin Celowego Związku Gmin R-XXI funkcjonuje 50 oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 
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Wykaz oczyszczalni gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI 
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Powiat Rodzaj Gminy Gmina Nazwa oczyszczalnia 

Powiat Goleniowski 

Gmina miejsko - 

wiejska 

Maszewo 
Oczyszczalnia Maszewo 

Oczyszczalnia Maciejewo 

Nowogard Oczyszczalnia Nowogard 

Gmina wiejska 

Osina Oczyszczalnia Osina 

Przybiernów 
Oczyszczalnia Zabierzewo 

Oczyszczalnia Łożnica 

Stepnica Oczyszczalnia Stepnica 

Powiat Gryficki 

Gmina miejsko - 

wiejska 

Gryfice 
Oczyszczalnia Gryfice 

Oczyszczalnia Barkowo 

Trzebiatów Oczyszczalnia Trzebiatów 

Płoty 
Oczyszczalnia Płoty 

Oczyszczalnia Mechowo 

Gmina wiejska 

Rewal Oczyszczalnia Pobierowo 

Karnice 

Oczyszczalnia Karnice 

Oczyszczalnia Cerkwica 

Oczyszczalnia Węgorzyn 

Oczyszczalnia Czaplin Mały 



 

Wykaz oczyszczalni gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI 
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Powiat Rodzaj Gminy Gmina Nazwa oczyszczalnia 

Powiat Kamieński 

Gmina miejsko  

wiejska 

Dziwnów Oczyszczalnia Międzywodzie 

Golczewo Oczyszczalnia Golczewo 

Kamień Pomorski 

Oczyszczalnia Mokrawica 

Oczyszczalnia Wrzosowo 

Oczyszczalnia Rarwino 

Oczyszczalnia Rekowo 

Wolin 

Oczyszczalnia Wolin 

Oczyszczalnia Unin 

Oczyszczalnia Piaski Wielkie 

Oczyszczalnia Wiejkowo 

Oczyszczalnia Dramino 

Międzyzdroje 
Oczyszczalnia Międzyzdroje 

Oczyszczalnia Wapnica 

Gmina wiejska Świerzno 

Oczyszczalnia Świerzno 

Oczyszczalnia Trzebieradz 

Oczyszczalnia Stuchowo 

Oczyszczalnia Sulikowo 
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Powiat Rodzaj Gminy Gmina Nazwa oczyszczalnia 

Powiat Stargardzki Gmina miejsko - wiejska Chociwel Oczyszczalnia Chociwel 

Powiat Łobeski 
Gmina miejsko - wiejska 

Dobra Oczyszczalnia Dobra 

Węgorzyno Oczyszczalnia Węgorzyno 

Resko 

Oczyszczalnia Resko 

Oczyszczalnia Starogard 

Oczyszczalnia Łosośnica 

Oczyszczalnia Miłogoszcz 

Gmina wiejska Radowo Małe Oczyszczalnia Siedlice 

Powiat Drawski 

Gmina miejsko - wiejska 

Drawsko Pomorskie 

Oczyszczalnia Drawsko 

Pomorskie 

Oczyszczalnia  Suliszewo 

Złocieniec 
Oczyszczalnia Złocieniec 

Oczyszczalnia Rzęśnica 

Gmina wiejska 
Ostrowice Oczyszczalnia Ostrowice 

Wierzchowo Oczyszczalnia Wierzchowo 

Powiat Świdwiński Gmina wiejska Brzeżno Oczyszczalnia Brzeżno 

Miasto na prawach 

powiatu 
Gmina miejska Świnoujście Oczyszczalnia Świnoujście 



 

B. DANE CHARAKTERYZUJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

― przepustowość oczyszczalni zawiera się w przedziale od 6 do 31 405 m³/d, 

― na terenie gmin wchodzących w skład Związku funkcjonują: 

• 22 oczyszczalnie poniżej 2 000 RLM co stanowi 44% wszystkich oczyszczalni, 

• 17 oczyszczalni (34%) w przedziale od 2 000 do 9 999 RLM,  

• 3 oczyszczalnie w grupie od 10 000 do 14 999 RLM stanowiące 6% ogólnej liczby   

      oczyszczalni, 

• 7 oczyszczalni stanowiących 14%  w  przedziale od 15 000 do 99 999 RLM,  

• 1 oczyszczalnia zakwalifikowała  
 się w przedziale powyżej  
100 000 RLM.  

 

Liczba oczyszczalni  
w poszczególnych grupach  

wielkości wyrażonych w RLM 
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― oczyszczalnie posiadają rezerwę w zakresie przepustowości,  

― większość obiektów pracuje nie wykorzystując w pełni swych zdolności 
produkcyjnych, ich przepustowości rzeczywiste stanowią często blisko 50% 
przepustowości projektowanych, 

― żaden obiekt nie jest  przeciążony hydraulicznie, 

― spośród 50 oczyszczalni dla 13 obiektów nie została określona procentowa 
rezerwa przepustowości z uwagi na brak danych.   

 

Liczba oczyszczalni  o danym  
zakresie rezerwy  
przepustowości   
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V. ILOSĆ WYTWORZONYCH SKRATEK (19 08 01) ORAZ ZAWARTOŚCI 
PIASKOWNIKÓW (19 08 02) 

 

Łączna masa wytworzonych skratek w oczyszczalniach ścieków gmin wchodzących  
w skład Związku wynosiła: 

―  w roku 2012 - 266,22 Mg, 

―  w roku 2013 - 259,565 Mg. 

   

Roczną ilość  odpadu z piaskowników oszacowano na poziomie: 

― w roku 2012 - 454,19 Mg,   

― w roku2013 - 571,294 Mg.  

 

Na przełomie lat 2012-2013 obserwuje się porównywalne ilości wytwarzanych 
skratek, w przypadku odpadów z piaskowników zaobserwowano wzrost ilości  
o 117,104 Mg. Mając na uwadze rezerwę przepustowości oczyszczalni i rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej  przewiduje się wzrost masy w/w odpadów w następnych latach.  
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VI. METODY  ZAGOSPODAROWANIA SKRATEK (19 08 01)  

W roku 2012 wytworzone na oczyszczalniach skratki zostały zagospodarowane przez: 

―  unieszkodliwienie, taki sposób zagospodarowania wykazało w 19 oczyszczalni,  

― w przypadku 5 oczyszczalni skratki poddawano odzyskowi,  

― wywożenie do innej oczyszczalni skratek wykazało  6 oczyszczalni, 

― magazynowanie skratek na  terenie oczyszczani miało miejsce w przypadku  
3 oczyszczalni,   

― danych odnośnie metod zagospodarowania skratek nie uzyskano od 11 
oczyszczalni. 
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W roku 2013 stosowane były takie same metody zagospodarowania, procentowy 
udział metod  był porównywalny. 

Procentowy udział metod zagospodarowania skratek w roku 2012 (w odniesieniu do 
masy wytworzonych skratek) 
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VII. METODY  ZAGOSPODAROWANIA ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW (19 08 02) 

― w roku 2012 najczęściej stosowaną metodą zagospodarowania odpadów  
z piaskowników było unieszkodliwianie, taki sposób zagospodarowania 
wykorzystywany był w 11 oczyszczalniach,  

― odzyskowi piaski poddano w 3 oczyszczalniach,  

― magazynowanie na  terenie oczyszczani wykazano w przypadku 1 oczyszczalni,   
z 1 też oczyszczalni piaski wywożone były do innej oczyszczalni w celu 
tymczasowego magazynowania do czasu ostatecznego zagospodarowania, 

― niemal połowa oczyszczalni, bo aż 24 nie produkowała odpadu o kodzie 19 08 02, 

― danych odnośnie metod zagospodarowania odpadów z piaskowników nie 
uzyskano od 10 oczyszczalni,  

― w roku następnym stosowane były takie same metody. 
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W roku 2013 mimo, iż ogólna masa odpadów z piaskowników wzrosła, procentowy 
udział poszczególnych metod zagospodarowania był taki sam.  

                                       

Procentowy udział metod zagospodarowania odpadów z piaskowników w roku 2012 

(w odniesieniu do masy wytworzonych odpadów z piaskowników) 
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VIII. PROCESY PRZERÓBKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

W analizowanych oczyszczalniach realizowano szereg jednostkowych procesów 
pozwalających na przeróbkę osadów ściekowych:  

― w 13 oczyszczalniach prowadzony był proces stabilizacji, 

― fermentacja realizowana była w 6 oczyszczalniach z wykorzystaniem osadników 
Imhoffa, wydzielonych komór fermentacyjnych otwartych, zamkniętych komór 
fermentacyjnych połączonych z produkcją biogazu,  

― proces odwadniania mechanicznego stosowany  był w 17 oczyszczalniach z czego 
w 9 oczyszczalniach stosowano prasy,  wirówki  w  5, workownice w 1, 
kontenerową stację odwadniania osadu w 1,  

― w mniejszych oczyszczalniach wykorzystywano naturalne metody odwadniania   
z zastosowaniem głównie poletek osadowych, rzadziej lagun, 

― w analizowanych oczyszczalniach ścieków proces wapnowania przeprowadzany  
był w 17 oczyszczalniach na poletkach osadowych lub z zastosowaniem instalacji, 

― kompostowanie stosowane było w 2 oczyszczalniach, w obu przypadkach  
z wykorzystaniem metody pryzmowej,  

― w przypadku 17 oczyszczalni osad transportowany był do innej, większej  
oczyszczalni w celu dalszej przeróbki. 
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 Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.     



 

IX. ILOŚĆ WYTWORZONYCH USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH  

 

― całkowita masa wytworzonych osadów ściekowych w roku 2012 wyniosła  
17 011,82 Mg przy średniej zawartości suchej masy na poziomie 19,42 %, 

―  w roku 2013 ilość osadów ściekowych osiągnęła stan wynoszący 16 603,24 Mg 
(zawartość suchej masy 20,29 %), 

―  podana ogólna masa osadów wytworzona została w roku 2012 przez 40 
oczyszczalni, 

― w przypadku 10 oczyszczalni nie uzyskano informacji odnośnie wytworzonych 
ilości, 

― w roku 2013 uzyskana ogólna ilość osadów była konsekwencją funkcjonowania  
43 oczyszczalni ścieków,  

― brak danych o wytworzonej masie osadów odnotowano w przypadku 7 spośród 
ankietowanych oczyszczalni.  
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― ilości wytwarzanych osadów w latach 2012-2013 są porównywalne jednakże 
mniejsze od rzeczywistej masy produkowanych osadów ściekowych ze względu na 
brak danych o ilościach wytwarzanych osadów w oczyszczalniach, 

― w przypadku 10 oczyszczalni planowane są zmiany w funkcjonowaniu oczyszczalni  
w tym modernizacje, budowy nowych obiektów, rozbudowy obejmujące obecną 
część technologiczną oraz gospodarkę osadową, 

― w kolejnych latach prognozuje się wzrost ilości osadów ściekowych - ilość 
powstających osadów ściekowych uzależniona jest od funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków oraz stosowanych metod oczyszczania. 
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XI. DOTYCHCZASOWE SPOSOBY OSTATECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH 

― ilość wszystkich wytworzonych osadów ściekowych pochodzący z analizowanych 
oczyszczalni w roku 2012 wynosiła ogółem 17 011,82 Mg, a  w roku następnym  
16 603,24 Mg/rok,   

― masa zagospodarowanych osadów ściekowych w latach 2012 i 2013 uwzględniała 
ilości osadów nagromadzonych z lat poprzednich wynosiła odpowiednio  
17 691,87 Mg (2012) oraz 19 855,82 Mg (2013). 
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Zgodnie z art. 96 ust 1 pkt 1-5 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 21. z późn. zm.) osady stosowane były w: 

― w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do 
produkcji pasz - 5 660,53 Mg (2012), 6 590,64 Mg (2013),  

― do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu - 1 Mg (2012),  nie 
zastosowano tej metody w roku 2013, 

― do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz - 188,4 Mg 
(2012),  3 872,6 Mg( 2013), 

― do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne - 145,5 Mg (2013), 512,4 
Mg (2013), 

― przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 15,4 Mg (2012), 2,1 Mg 
(2013).  
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Pozostałe stosowane metody zagospodarowania osadów ściekowych obejmowały: 

― składowanie na składowiskach odpadów - 332,6 Mg (2012),  27 Mg (2013), 

― przekazanie uprawionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia     

      innego niż składowanie - miało miejsce tylko w roku 2013 - 5 406,94 Mg, 

― inne metody  - 3 555,51 Mg (2012), 2 745,75 Mg (2013). 

Masa osadów ściekowych magazynowana tymczasowo na terenach oczyszczalni 
wynosiła ogółem w roku 2012 - 1 793,93 Mg, a w roku następnym 898,39 Mg, 
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― dominującą metodą zagospodarowania osadów ściekowych w oczyszczalniach 
ścieków funkcjonujących terenie gmin - uczestników Związku w latach 2012-2013 
było stosowanie w rolnictwie (rozumianym jako uprawa wszystkich płodów 
rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy 
przeznaczane do produkcji pasz) w ten sposób zagospodarowanych zostało 
 w 2012 roku 37,65% masy osadów, a w następnym roku 33,19% masy, 

―  w roku 2012 - 29,31% masy osadów zastosowano do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, a w roku następnym 
porównywalną ilość osadów stanowiącą 27,23% masy przekazano uprawionemu 
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia innego niż składowanie, 

― do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz zastosowano 
w roku 2012 - 21,39% masy osadów, a w roku następnym 19,5%.  
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XIII. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW Z TERENU GMIN  - UCZESTNIKÓW CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI 

 

Możliwości zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem dostępnych na rynku  
technologii ich przetwarzania: 

 

― fermentacja beztlenowa, 

― kompostowanie, 

― suszenie, 

― termiczne przekształcanie,  

― inne m.in.: zastosowanie w budownictwie. 
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A. FERMENTACJA BEZTLENOWA 

 

Fermentacja beztlenowa jest procesem pozwalającym na odzysk energii zawartej  
w odpadach oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. W wyniku 
procesu uzyskany zostaje biogaz, stanowiący wartościowy nośnik energii. 

Proces fermentacji pozwala na zagospodarowanie osadów ściekowych i skratek. 

Celem fermentacji metanowej jest zmniejszenie: 

― suchej masy organicznej,  

― objętości, 

― zdolności osadu do zagniwania,  

― ilości substancji wydzielających przykry zapach, 

― zawartości organizmów patogennych.  
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A. FERMENTACJA BEZTLENOWA 

 

Schemat blokowy instalacji biogazowej w oparciu o zróżnicowane substraty 
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B. KOMPOSTOWANIE 

Kompostowanie to procesy mikrobiologiczne zachodzące w warunkach tlenowych. 
W wyniku tych procesów następuje unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów, 
polegające na rozkładzie substancji organicznej z wytworzeniem humusu. Poza 
humusem powstaje dwutlenek węgla, woda, amoniak uwalniane do atmosfery oraz 
ciepło w pryzmie kompostowej. 

 

Kompostowanie  pozwala na: 

― zmniejszenie masy i objętości,  

― stabilizację,  

― zniszczenie organizmów patogennych,  

― uzyskanie materiału o właściwościach nawozu organicznego.  

 

Oprócz unieszkodliwienia osadów ważnym celem kompostowania jest możliwość ich 
ponownego wykorzystania w gospodarce i środowisku. 
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B. KOMPOSTOWANIE 

 

Jedną z dostępnych technologii kompostowania osadów ściekowych jest 
kompostowanie komorowo-pryzmowe. System kompostowania jest rozwiązany 
technologicznie zgodnie z istotą przemian mikrobiologicznych zachodzących w III 
fazach w wyodrębnionych funkcjonalnie III sektorach kompostowni.  
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C. SUSZENIE 

 

Podobnie jak inne procesy usuwania wody z osadów, suszenie polega na rozdziale 
fazy stałej zawartej w osadzie od fazy ciekłej wskutek zjawisk fizycznych - w tym 
przypadku poprzez odparowanie. 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 ściekowych jest procesem pozwalającym na: 

― redukcję masy i objętości osadów,  

― usunięcie organizmów chorobotwórczych,  

― nieprzyjemnego zapachu,  

― uzyskanie produktu o określonych parametrach nie stwarzających zagrożenia dla 
zdrowia, 

― zmniejszenie kosztów transportu, a także ułatwienie magazynowania.  
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C. SUSZENIE 

 

Ilość energii potrzebnej do suszenia osadu zależy od:  

― uwodnienia osadu odwodnionego,  

― końcowego, założonego uwodnienia suszu,  

― rozwiązań technicznych suszarni, typu urządzenia, sposobu odzysku ciepła  
i  rozwiązań doprowadzenia mediów grzewczych. 

 

Im bardziej uwodniony osad tym większe zapotrzebowanie na  energię. 

Suszenie termiczne osadów jest procesem energochłonnym i kosztownym, 
wymagającym dostarczenia znacznej ilości energii. W celu obniżenia kosztów 
zalecane jest korzystanie z dostępnego ciepła odpadowego zatem lokalizacja 
planowanej instalacji powinna uwzględniać możliwość pozyskania takiego źródła 
energii. 
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C. SUSZENIE 

 

Proces suszenia osadów ściekowych może być realizowany z wykorzystaniem suszarni 
taśmowej średniotemperaturowej, metodą konwekcyjną, tzn. ciepło do procesu 
suszenia będzie przekazywane bezpośrednio z palnika spalającego np. gaz ziemny. 
Osad na taśmę podawany jest równomiernie na całej szerokości taśmy suszarni za 
pomocą obrotowego przenośnika taśmowego (regulowana prędkość taśmy  
i częstotliwość obrotu przenośnika). Materiał przechodząc wzdłuż suszarni jest 
podgrzewany za pomocą gorącego powietrza i spalin. Temperatura suszenia wynosi 
do 130°C i spada w końcowym etapie suszenia do 70-75°C. Kierunek przepływ gazów 
suszących jest z dołu do góry.  
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C. SUSZENIE 

 

― proces suszenia przygotowuje osady do dalszej przeróbki - wykorzystanie rolnicze 
lub energetyczne, 

― rolnicze wykorzystanie wysuszonych osadów - ułatwione rozprowadzanie na 
powierzchni ziemi, jest możliwe jeśli uzyskany granulat nie zwiera nadmiernej 
ilości metali ciężkich, istnieje dostępność dość dużej powierzchni gruntów w celu 
ich stosowania, 

― wysuszone osady ściekowe mogą być współspalanie w cementowych piecach 
obrotowych, 

― proces współspalania odpadów w cementowniach powoduje odzysk energii,  
a także pozwala na całkowite zagospodarowanie popiołów powstałych ze 
współspalania odpadów,  

― energetyczne wykorzystanie wysuszonych osadów ściekowych - spełnienie 
odpowiednich wymogów w zakresie właściwości fizyko-chemicznych i składu 
chemicznego, 

― dostosowanie technologii suszenia do wymogów planowanego ostatecznego 
sposobu ich zagospodarowania, uwzględnienie kosztów transportu końcowego 
produktu do miejsc ostatecznego zagospodarowania.  
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D. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.  
z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów obejmuje takie procesy jak spalanie 
odpadów przez utlenianie, a także pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy o ile 
substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.  

 

Spalanie - utlenianie związków organicznych do dwutlenku węgla  i wody. Proces ten 
przebiega z wydzieleniem dużych ilości ciepła. 

 

Piroliza - proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji organicznych, 
który odbywa się w podwyższonych temperaturach, w środowisku całkowicie 
pozbawionym tlenu bądź przy jego pomijalnie małej obecności.  

 

Zgazowanie - proces polegający na termochemicznej konwersji stałej lub ciekłej 
substancji organicznej do gazu o określonej wartości kalorycznej. Proces ten 
prowadzony jest w warunkach niedomiaru tlenu przy udziale czynnika 
zgazowującego (powietrze, para wodna). 
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D. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE 

 

― funkcjonowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów musi odbywać 
się zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002 r., Nr 37, poz. 339 z późn. 
zm.), 

― istnieje obowiązek dotrzymania standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania 
gazów lub pyłów do powietrza, które pozwala na uzyskanie wymaganego efektu 
oczyszczenia gazów odlotowych. Jakość oczyszczonych gazów spalinowych musi 
być zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMIN – 
UCZESTNIKÓW CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI 



 

D. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE  

Technologia fluidalna 

Do spalania osadu podsuszonego, można zastosować technologię fluidalną.  
W procesie spalania fluidalnego osadów ściekowych mogą być spalane też skratki, 
wówczas nie kieruje się ich do suszenia wraz z osadem, lecz bezpośrednio do komory 
spalania, po uprzednim przygotowaniu (sprasowaniu i rozdrobnieniu). Do spalania 
kierować można też tłuszcze jeśli występuje odrębną instalacja do separacji tłuszczu. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba, można do pieca podawać piasek z piaskowników, w celu 
jego oczyszczenia i sterylizacji. Zarówno podawanie skratek jak i piasku do spalania, 
wymaga modyfikacji w konstrukcji pieca, w stosunku do spalania samego osadu 
odwodnionego/podsuszonego.  

Funkcjonowanie pieca oparte jest na zasadzie utrzymywania  

w stanie fluidyzacji materiału inertnego, np. piasku, w strumieniu  

gorącego powietrza fluidyzacji.  
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D. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE  

Zgazowanie 

W tej technologii podsuszony materiał wsadowy transportowany zostaje do komory 
obrotowej, która pracuje w układzie przeciwprądowym - przemieszczanie 
podsuszonego osadu ściekowego w komorze obrotowej odbywa się  przeciwnie do 
kierunku przepływu powstałych gazów. W komorze obrotowej zachodzą etapy: 
suszenia i pirolizy w warunkach niedostatku tlenu, a następnie w strumieniu 
powietrza przebiega zgazowanie i dopalanie karbonizatu - suchej pozostałości po 
odgazowaniu (pirolizie). Zachodzące kolejno procesy stwarzają dobre warunki 
wymiany ciepła i redukcji masy. Energia ze zgazowania i częściowego dopalania 
karbonizatu w komorze obrotowej jest wykorzystywana do odparowania wilgoci  
i przeprowadzenia procesu pirolizy osadów. Dzięki temu paliwo pomocnicze (np. olej 
opałowy) wykorzystywane jest jedynie do rozruchu instalacji.  
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E. PORÓWNANIE TECHNOLOGII 
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Metoda Zalety Wady 

 
 
Fermentacja 
beztlenowa 

- zmniejszenie końcowej masy  osadów, 
- redukcja patogenów, 
- produkcja biogazu, 
- skojarzona produkcja energii elektrycznej  
  i cieplnej, 
 - możliwość wspólnego  prowadzenia 
   procesu fermentacji z innymi odpadami 

- zależność lokalizacji  instalacji  od innych obiektów  
  w celu  pełnego wykorzystania energii cieplnej, 
- spełnienie wymagań  jakościowych przed dalszym       
   wykorzystaniem rolniczym, 
- konieczność zapewnienia  stałego strumienia    
  dostawców  w przypadku wspólnej fermentacji różnych     
  odpadów 

 
Kompostowanie 

- redukcja masy  i uwodnienia, 
- stabilizacja, 
- redukcja nieprzyjemnych zapachów, 
- zniszczenie organizmów chorobotwórczych, 
- możliwość produkcji stabilnego produktu   
   końcowego o strukturze ułatwiającej  
   magazynowanie i transport, 
- ułatwienie w ostatecznym      
   zagospodarowaniu 
 

- procedura związana z uzyskaniem decyzji na      
   wprowadzanie do obrotu uzyskanego produktu -    
   ryzyko związane ze zmiennością składu osadów, 
- niezbędny rynek zbytu na otrzymany produkt, 
- klasyfikowanie uzyskanego produktu  jako  odpad   
  w przypadku  niespełnienia wymagań jakościowych, 
- duże zapotrzebowanie na powierzchnie pod inwestycję, 
- dostępność odpowiedniego materiału strukturalnego  
  w dużej ilości, 
- koszty pozyskania materiału strukturalnego i transportu, 
- konieczność zapewnienia stałego strumienia    
  dostawców, 
- koszty transportu z miejsca wytwarzania produktu do   
  odbiorcy końcowego 
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Metoda Zalety Wady 

 
 
Suszenie 

- zmniejszenie masy, 
- higienizacja, 
- uzyskanie produktu o określonych 

parametrach, 
- ułatwienie  magazynowania, 
- ułatwienie transportu, 
- szerszy zakres wykorzystania -     

współspalanie w cementowniach, 
- ułatwienie w ostatecznym 

zagospodarowaniu 
 

- konieczność spełnienia wymagań jakościowych przed 
rolniczym wykorzystaniem, 

- niezbędny rynek zbytu na otrzymany produkt, 
- spełnienie wymagań jakościowych stawianych przez 

cementownie lub inne instalacje ostatecznego 
zagospodarowania, 

- wysokie kosztowny związane z prowadzeniem 
procesu, 

- duże zapotrzebowanie na energię  

 
Termiczne 
przekształcanie 

- znaczna redukcja masy osadów, 
- odzysk odpadów wraz z wykorzystaniem 

energii ze spalania do procesu suszenia, 
- produkcja ciepła, 
- możliwość produkcji energii elektrycznej, 
- uzyskanie  nieznacznych ilości produktów 

poprocesowych w stosunku do 
wyjściowej ilości przetwarzanych 
odpadów, 

- stosowane rozwiązania, spełniające 
wymogi dotrzymania standardów 
emisyjnych 

- wymagana odpowiednio wysoka zawartość  s.m.  
w osadach poprzedzona procesem suszenia,  

- koszty zagospodarowania  produktów poprocesowych 
m.in. popiołów oraz odpadów z układu oczyszczania 
spalin  



 

XIV. LOKALIZACJA 

Analizując możliwości zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem 
odpadów komunalnych  z terenu gmin będących uczestnikami CZG R-XXI rozważaniu 
poddano: 

― tereny wokół instalacji RIPOK w Słajsinie. 

 

W celu rozpatrzenia dostępności terenu uwzględnić należy zarówno aspekty 
formalno-prawne (takie jak np. zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jeżeli został uchwalony dla określonego obszaru) jak i zagadnienia 
funkcjonalno-techniczne w tym zagospodarowanie terenów przyległych. 

Przeanalizować należy zagadnienia: 

― logistyczne,  

― organizacyjne,  

― techniczne, 

― środowiskowe w tym odległość od najbliższych budynków mieszkalnych i form 
ochrony przyrody.  
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A. Teren wokół istniejącej instalacji RIPOK w Słajsinie   

 

Lokalizacja instalacji RIPOK zostaje przyjęta na cele niniejszej analizy jako punkt 
odniesienie dla przedstawienia pobliskich terenów.  

― działki, na których zlokalizowana jest instalacja w Słajsinie obejmują działki nr 
66/10, 66/2 oraz 202/2, dla których obowiązują zapisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słajsino uchwalonego uchwałą nr 
XXIX/275/05 Rady Miejskie w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r., 

― zapisy planu zostały zmienione uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej  
w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 r. - zmiana dotyczyła części obrębu 
Słajsino w tym terenu RIPOK (lokalizacja Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów, bez prawa spalania odpadów), 

― dnia 13 czerwca 2013 r. uchwałą XXXVI/351/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie 
zmieniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Słajsino w obszarze zabudowy dla działek nr 78 i 79. 
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― żaden z powyższych aktów prawa miejscowego nie reguluje przeznaczenia 
terenów, które potencjalnie rozważa się na cele niniejszej analizy (terenu wokół 
terenu instalacji RIPOK),  

― omawiany obszar stanowią gównie tereny rolne, leśne oraz sady, 

― odległość tego terenu od najbliższych zabudowań wynosi ok. 430 m, natomiast od 
miasta Nowogard - 7 km,  

― najbliżej położonym ciekiem wodnym jest rzeka Łosośnica (ok. 200 m),  

― najbliżej położonymi obszarami chronionymi są: obszary Natura 2000 Dolina Rzeki 
Regi PLH320049 (ok. 13,63 km) i Ostoja Ińska PLB30008 oraz Zespół Przyrodniczo- 
Krajobrazowy Rzeki Sąpólnej,  

― analizowany teren znajduje się w dogodnym położeniu komunikacyjnym -  
w niedużej odległości od wojewódzkiej nr 147 (ok. 500 m) oraz niedaleko drogi 
wojewódzkiej nr 144 (ok. 2 km).  
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Lokalizacja omawianego terenu względem obszarów chronionych oraz zabudowy 
mieszkaniowej. 

Teren instalacji RIPOK jako punkt odniesienia został oznaczony na poniższym rysunku kolorem 
żółtym, białe okręgi obrazują lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 
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PARTNER W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

 

XV. PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie uzyskanych danych określono: 

 

― ilość wytworzonych odpadów w formie skratek,  

― ilość wytworzonych odpadów z piaskownika,  

― stosowane metody zagospodarowania w/w odpadów, 

― stosowane metody przeróbki  osadów ściekowych, 

― ilość wytwarzanych osadów ściekowych, 

― jakość wytwarzanych osadów ściekowych, 

― stosowane metody zagospodarowania osadów ściekowych. 
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― w skali Związku ilości wytworzonych skratek wynosiły odpowiednio w roku 2012 - 
266,22 Mg,  w roku 2013 - 259,565 Mg,  

― piasków wytworzono: 454,19 Mg (2012 r.) i 571,294 (2013 r.),  

― oszacowane masy skratek na przełomie lat są porównywalne, natomiast  
w przypadku piasków zaobserwowano wzrost ilości,  

― najczęściej stosowaną metodą  było unieszkodliwianie dotyczy to zarówno skratek 
jak i zawartości piaskowników,  

― procentowy udział poszczególnych metod zagospodarowania skratek w roku 2012  
przedstawiał się następująco: unieszkodliwianie 77%, odzysk 22%. W roku 
następnym procentowy udział metod zagospodarowania kształtował się tak 
samo, 

―  w przypadku odpadów z piaskowników w roku 2012 procentowy udział metod 
zagospodarowania wynosił: 53% unieszkodliwianie, odzysk 39%. Tendencja ta 
widoczna jest również w roku następnym. 
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―  na podstawie przekazanych danych, ilość wytworzonych osadów ściekowych 
oszacowano w roku 2012 na poziomie 17 011,82 Mg, a w roku następnym  
16 603,24 Mg, 

― dominującą metodą zagospodarowania osadów ściekowych zarówno w roku 2012 
jak i 2013 było ich zastosowanie w rolnictwie (rozumianym jako uprawa 
wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając  
w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz). W ten sposób zagospodarowano  
w 2012 roku 37,65% masy osadów (masa uwzględniała masę osadów 
nagromadzonych z lat poprzednich), a w roku 2013 - 33,19%, a wiec nieznacznie 
tylko mniej, 

― w roku 2012 masa osadów zastosowana do uprawy roślin nieprzeznaczonych do 
spożycia i do produkcji pasz stanowiła 29,31% ogólnej masy osadów, natomiast  
w roku 2013 wynosiła 19,50% masy,  

― dość znaczna ilość osadów w roku 2013 została zagospodarowana przez 
przekazanie uprawionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia innego 
niż składowanie,  
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― najmniejsza masa osadów zarówno w roku 2012 jak i 2013 została zastosowana 
przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb, 

― dane zawarte w ankietach okazały się niekompletne,  

― spośród 50 analizowanych oczyszczalni 5 nie przekazało niezbędnych informacji 
na potrzeby dokonania niniejszego opracowania. Dodatkowo dokonane zmiany 
eksploratorów mające miejsce w latach 2012-2013 decydowały o częściowych 
danych bądź ich braku,  

― przeprowadzone modernizacje, wpływały na ilość wytwarzanych osadów, stąd 
podana masa osadów była mniejsza niż faktyczna,  

― w przypadku 10 oczyszczalni planowane są modernizacje, rozbudowy 
oczyszczalni, które będą miały istotny wpływ na ilość wytwarzanych osadów,  

― w związku z rezerwą w przepustowości wielu oczyszczalni przewiduje się, iż  
w najbliższych latach zostaną rozbudowane sieci kanalizacyjne w miejscowościach 
sąsiednich co skutkować będzie wzrostem masy osadów ściekowych, 
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― w opracowaniu zaprezentowano różne możliwości zagospodarowania 
wytworzonych odpadów z komunalnych oczyszczalni ścieków,  

― omówiono proces fermentacji beztlenowej, suszenie, kompostowanie oraz 
termiczne przekształcanie, 

― przedstawiono wymagania procesowe, niezbędne do realizacji danego procesu, 
uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia samego procesu, a także kwestie 
regulujące postepowanie z wytworzonym produktem,  

― jedyną metodą pozwalającą na redukcję masy osadów jest termiczne 
przekształcanie, które może być realizowane także w mniejszej skali, 

― produkty poprocesowe termicznego przekształcania wymagają co prawda 
odpowiedniego zagospodarowania, ale proces w pełni rozwiązuje problem 
osadów ściekowych,  

― dokonując wyboru metody zagospodarowania osadów ściekowych należy mieć na 
uwadze odpowiednią lokalizacje - aspekty formalno-prawne jak i zagadnienia 
funkcjonalno-techniczne w tym zagospodarowanie terenów przyległych,  
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― niezbędna jest analiza lokalizacyjna oraz uzyskanie stosownych pozwoleń i zgód,  

― istotne jest dokładne określenie strumienia odpadów oraz analiza jakościowa 
odpadów,  

― ze względu na częściowy brak danych, a tym samym brak możliwości określenia 
faktycznej ilości wytwarzanych osadów ściekowych oraz ich jakości, w celu 
dokonania wyboru konkretnej metody zagospodarowania osadów niezbędny jest 
kolejny etap analizy z uwzględnieniem wizji terenowej,  

― dokładne zbilansowanie masy odpadów, określenie, składu chemicznego oraz ich 
właściwości, a także wyznaczenie dokładnej lokalizacji pozwoli na oszacowanie 
kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych połączonych z analizą źródeł 
finansowania inwestycji.  
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