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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 1 sierpnia 2002 r.

w sprawie komunalnych osadów Êciekowych.

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, jakie muszà byç spe∏nione przy wykorzy-
stywaniu komunalnych osadów Êciekowych;

2) dawki komunalnych osadów Êciekowych, które
mo˝na stosowaç na gruntach;

3) zakres, cz´stotliwoÊci i metody referencyjne badaƒ
komunalnych osadów Êciekowych i gruntów, na
których osady te majà byç stosowane.

§ 2. Komunalne osady Êciekowe mogà byç stoso-
wane, je˝eli:

1) zawartoÊç w nich metali ci´˝kich nie przekracza ilo-
Êci ustalonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) w komunalnych osadach Êciekowych stosowanych
w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rol-
ne nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella
— w 100 g przeznaczonych do badaƒ osadów;

3) ∏àczna liczba ˝ywych jaj paso˝ytów jelitowych
Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. — w 1 kg su-
chej masy (s.m.) przeznaczonych do badaƒ osa-
dów stosowanych:



a) w rolnictwie — wynosi 0,

b) do rekultywacji terenów — jest nie wi´ksza ni˝
300,

c) do dostosowania gruntów do okreÊlonych po-
trzeb wynikajàcych z planów gospodarki odpa-
dami, planów zagospodarowania przestrzenne-
go lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu — jest nie wi´ksza ni˝ 300,

d) do uprawy roÊlin przeznaczonych do produkcji
kompostu — jest nie wi´ksza ni˝ 300,

e) do uprawy roÊlin nieprzeznaczonych do spo˝y-
cia i do produkcji pasz — jest nie wi´ksza ni˝ 300;

4) zawartoÊç metali ci´˝kich w wierzchniej (0—25 cm)
warstwie gruntu, na którym komunalne osady
Êciekowe majà byç stosowane, nie przekracza ilo-
Êci ustalonych:

a) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — przy sto-
sowaniu komunalnych osadów Êciekowych
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na ce-
le rolne,

b) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia — przy sto-
sowaniu komunalnych osadów Êciekowych do
rekultywacji terenów na cele nierolne, do upra-
wy roÊlin przeznaczonych do produkcji kompo-
stu, do uprawy roÊlin nieprzeznaczonych do
spo˝ycia i produkcji pasz oraz przy dostoso-
wywaniu gruntów do okreÊlonych potrzeb wyni-
kajàcych z planów gospodarki odpadami, pla-
nów zagospodarowania przestrzennego lub de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu;

5) odczyn pH gleby na terenach u˝ytkowanych rolni-
czo jest nie mniejszy ni˝ 5,6;

6) dzia∏anie to nie powoduje pogorszenia jakoÊci gle-
by oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 3. 1. Przy stosowaniu komunalnych osadów Êcie-
kowych w rolnictwie dawk´ osadu Êciekowego ustala
si´ dla ka˝dej partii osadu osobno.

2. WielkoÊç dawki komunalnego osadu Êciekowe-
go zale˝y od rodzaju gruntu, sposobu jego u˝ytkowa-
nia, jakoÊci komunalnego osadu Êciekowego i zapo-
trzebowania roÊlin na fosfor i azot.

3. IloÊci metali ci´˝kich, które mogà byç wprowa-
dzone z komunalnym osadem Êciekowym w ciàgu ro-
ku do gleby, Êrednio w okresie 10 lat, nie mogà prze-
kroczyç:

1) o∏owiu (Pb) — 1000 g/ha/rok;

2) kadmu (Cd) — 20 g/ha/rok;

3) rt´ci (Hg) — 10 g/ha/rok;

4) niklu (Ni) — 200 g/ha/rok;

5) cynku (Zn) — 5000 g/ha/rok;

6) miedzi (Cu) — 1600 g/ha/rok;

7) chromu (Cr) — 1000 g/ha/rok.

4. Przy stosowaniu komunalnych osadów Êcieko-
wych stosuje si´ dawki ustalone w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 4. 1. W rolnictwie stosuje si´ komunalne osady
Êciekowe w postaci p∏ynnej lub ziemistej, a do pozosta-
∏ych celów mogà byç tak˝e wykorzystywane komunal-
ne osady Êciekowe w postaci mazistej.

2. Komunalne osady Êciekowe w postaci p∏ynnej
mogà byç wprowadzane do gruntu tylko metodà iniek-
cji (wstrzykiwania) lub metodà natryskiwania, w tym
hydroobsiewu, a komunalne osady Êciekowe w posta-
ci mazistej i ziemistej nale˝y rozprowadzaç równomier-
nie na powierzchni gruntu i niezw∏ocznie z nim zmie-
szaç, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Komunalne osady Êciekowe nie mogà byç wyko-
rzystywane podczas wegetacji roÊlin przeznaczonych
do bezpoÊredniego spo˝ycia przez ludzi.

§ 5. 1. Badania, którym poddaje si´ komunalne osa-
dy Êciekowe, obejmujà oznaczanie w reprezentatywnej
próbce tego osadu:
1) odczynu pH;
2) zawartoÊci suchej masy — wyra˝onej w procentach

s.m.;
3) zawartoÊci substancji organicznej — wyra˝onej

w procentach s.m.;
4) zawartoÊci azotu ogólnego, w tym azotu amonowe-

go — wyra˝onej w procentach s.m.;
5) zawartoÊci fosforu ogólnego — wyra˝onej w pro-

centach s.m.;
6) zawartoÊci wapnia i magnezu — wyra˝onej w pro-

centach s.m.;
7) zawartoÊci metali ci´˝kich: o∏owiu, kadmu, rt´ci, ni-

klu, cynku, miedzi i chromu — wyra˝onej w mg/kg
s.m.;

8) obecnoÊci bakterii chorobotwórczych z rodzaju Sal-
monella w 100 g osadu;

9) liczby ˝ywych jaj paso˝ytów jelitowych Ascaris sp.,
Trichuris sp., Toxocara sp. w kg s.m.

2. Badania komunalnych osadów Êciekowych prze-
prowadza si´ z cz´stotliwoÊcià zale˝nà od obcià˝enia
oczyszczalni, wyra˝onego liczbà równowa˝nych miesz-
kaƒców (LRM), nie rzadziej ni˝:

1) raz na szeÊç miesi´cy — przy LRM do 10 000;

2) raz na cztery miesiàce — przy LRM powy˝ej 10 000
do 100 000;

3) raz na dwa miesiàce — przy LRM ponad 100 000.

3. Reprezentatywnà próbk´ komunalnego osadu
Êciekowego do badaƒ uzyskuje si´ przez po∏àczenie
i dok∏adne zmieszanie próbek pobranych w tym sa-
mym czasie z ró˝nych miejsc przeznaczonego do ba-
daƒ komunalnego osadu Êciekowego; ich liczba wyno-
si co najmniej:

1) 10 — przy obj´toÊci osadu Êciekowego do 50 m3;

2) 15 — przy obj´toÊci osadu Êciekowego powy˝ej
50 m3 do 100 m3;

3) 30 — przy obj´toÊci osadu Êciekowego powy˝ej
100 m3.

4. Metody referencyjne badaƒ komunalnych osa-
dów Êciekowych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdze-
nia.

Dziennik Ustaw Nr 134 — 8569 — Poz. 1140



§ 6. 1. Grunty, na których komunalne osady Êcieko-
we majà byç stosowane, podlegajà badaniom obejmu-
jàcym oznaczanie w reprezentatywnej próbce tego
gruntu:

1) odczynu pH;

2) zawartoÊci metali ci´˝kich: o∏owiu, kadmu, rt´ci, ni-
klu, cynku, miedzi i chromu — wyra˝onej w mg/kg
s.m.;

3) zawartoÊci fosforu przyswajalnego w przelicze-
niu na P2O5 (pi´ciotlenek fosforu), je˝eli osad 
b´dzie stosowany w rolnictwie — wyra˝onej
w mg/100 g gleby.

2. Badania gruntów, na których komunalne osady
Êciekowe sà stosowane w rolnictwie, wykonuje si´ raz
na rok, a pozosta∏ych gruntów — raz na 5 lat.

3. Reprezentatywnà próbk´ gruntu do badaƒ uzy-
skuje si´  przez zmieszanie 25 próbek pobranych
w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzch-
ni nieprzekraczajàcej 5 ha, o jednorodnej budowie
i jednakowym u˝ytkowaniu.

4. Próbki, o których mowa w ust. 3, pobiera si´
z g∏´bokoÊci 25 cm albo z g∏´bokoÊci co najmniej
10 cm, je˝eli powierzchniowa warstwa gleby jest
mniejsza od 25 cm.

5. Metody referencyjne badaƒ gruntów, na których
komunalne osady Êciekowe majà byç stosowane, okre-
Êla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 1 sierpnia 2002 r. (poz. 1140)  

Za∏àcznik nr 1

ILOÂå METALI CI¢˚KICH W STOSOWANYCH KOMUNALNYCH OSADACH ÂCIEKOWYCH

Za∏àcznik nr 2

ILOÂå METALI CI¢˚KICH W WIERZCHNIEJ (0—25 CM) WARSTWIE GRUNTU PRZY STOSOWANIU
KOMUNALNYCH OSADÓW ÂCIEKOWYCH W ROLNICTWIE ORAZ DO REKULTYWACJI GRUNTÓW 

NA CELE ROLNE
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Za∏àcznik nr 4

DAWKI KOMUNALNYCH OSADÓW ÂCIEKOWYCH

Za∏àcznik nr 3

ILOÂå METALI CI¢˚KICH W WIERZCHNIEJ (0—25 CM) WARSTWIE GRUNTU PRZY STOSOWANIU
KOMUNALNYCH OSADÓW ÂCIEKOWYCH DO REKULTYWACJI TERENÓW NA CELE NIEROLNE, DO UPRAWY

ROÂLIN PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI KOMPOSTU, DO UPRAWY ROÂLIN NIEPRZEZNACZONYCH 
DO SPO˚YCIA I PRODUKCJI PASZ ORAZ PRZY DOSTOSOWYWANIU GRUNTÓW DO OKREÂLONYCH
POTRZEB WYNIKAJÑCYCH Z PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI, PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Za∏àcznik nr 5

METODY REFERENCYJNE BADA¡ KOMUNALNYCH OSADÓW ÂCIEKOWYCH

Za∏àcznik nr 6

METODY REFERENCYJNE BADA¡ GRUNTÓW, NA KTÓRYCH MAJÑ BYå STOSOWANE KOMUNALNE 
OSADY ÂCIEKOWE


