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Stosowane praktyki

➢ Deponowanie na składowisku

➢ Przyjmowanie przez oczyszczalnię ścieków i odwadnianie 
grawitacyjne

➢ Przetwarzanie 

➢ Fitoremediacja
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Schemat instalacji odbioru osadów z czyszczenia kanalizacji

3



Ocena stosowanych praktyk

Deponowanie 
➢ Koszt transportu
➢ Koszt składowania, a w tym koszt opłaty za korzystanie ze środowiska 

(Rozporządzenie RM z 22.12.2017 r.)
- Redukcja uwodnienia z 95% do 60% daje 2,4 krotnie niższą opłatę.

Przyjmowanie przez oczyszczalnię ścieków i odwadnianie grawitacyjne
➢ rezerwa wydajności części mechanicznej i biologicznej i zależność od procesu
➢ możliwość magazynowania odpadów (odwodniony plac, poletko)
➢ wydajność procesu w zależności od pory roku
➢ monitoring wizyjny magazynowania odpadów (Ustawa o odpadach; 20.07.2018 r.)
➢ obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 
➢ magazynowanie krócej niż 12 miesięcy 
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Ocena stosowanych praktyk

Przetwarzanie na oczyszczalni
➢ procesy separacji, płukania, odwadniania, sedymentacji, redukcji tlenowej, fermentacji, 

suszenia, spalania. 
➢ rezerwa wydajności części mechanicznej i biologicznej i zależność od rodzaju procesu
➢ energochłonność i obsługa, ale znaczące zmniejszenie frakcji składowanej 
➢ unieszkodliwienie zanieczyszczeń ładunku zanieczyszczeń organicznych 

Fitoremediacja
➢ redukcja za pomocą roślin hydrofitowych pobierających metale ciężkie ze środowiska. 
➢ metoda ekstensywna, ale tania. 
➢ obszerny teren na proces ex situ, 
➢ duża zawartość substancji organicznych w odpadach
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Wady i zalety podejmowanych działań

Bezpośrednie deponowanie odpadów może być 
kosztowne. 

Opłata za korzystanie ze środowiska 
promuje odwadnianie osadów. 

Odwodnienie grawitacyjne odpadu 
ma istotny sens technologiczny i ekonomiczny

Cały cykl przeróbki od wytworzenia odpadu 
do jego ostatecznego zagospodarowania 
nie może być dłuższy niż rok

Odciek z odpadów może przeciążać oczyszczalnię, 
szczególnie osadnik wstępny i biologię 

Przeróbka odpadów pozwala na użycie ich jako materiał 
filtracyjny albo przykrywający na składowisku. 
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Powstające odpady i ich klasyfikacja

Odpady klasyfikuje się w zależności od źródła ich powstawania:

Kod 20 03 06:
➢ odpady ze studzienek kanalizacyjnych (w tym usuwane metodami 

hydrodynamicznymi)

➢ odpady z kanałów komunalnych

➢ osady bezpośrednio usuwane na składowisko

➢ zwożone i odwadnianie na poletku, albo placu 

➢ zwożone do stacji przetwarzania osadów 

Kod 20 03 99: 
➢ odpady gromadzące się w zbiornikach retencyjnych 
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Powstające odpady i ich klasyfikacja

[ * Oznacza kod odpadu niebezpiecznego, może być zbierany wyłącznie przez 
podmiot mający pozwolenia na gospodarowanie tymi rodzajami odpadów]

Kod  13 05 01* - z odwadniania olejów w separatorach, w tym piasek wydobyty 
z separatora

Kod  13 05 02* - szlamy powstające podczas w separatorach okresowej konserwacji

Kod  13 05 03* - szlamy z kolektorów, tożsame z odpadami 13 05 02* powstające 
w kolektorach kanalizacyjnych

Kod  13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 
w separatorach

8



Wytwarzanie odpadu
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Wytwarzanie odpadu
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Odpad wytworzony
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