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1. Wstęp.
Naturalną potrzebą mieszkańców miast i wsi jest zebranie i oczyszczenie ścieków
powstałych w wyniku funkcjonowania społeczeństwa. Zapisy ustaw i innych aktów
prawnych stają się źródłem roszczeń mieszkańców w stosunku do władz samorządowych
aby rozwiązały problem ścieków w ramach przypisanych im zadań publicznych w zakresie
budowy systemu zbiorowego odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych.
Wymaga to bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, których miasta i gminy nie mogą
zrealizować w oparciu o własny budżet. Okazuje się, że władze samorządowe nie są w
stanie spełnić roszczeń mieszkańców bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Wysokość
środków krajowych, które można uzyskać na rozwiązanie gospodarki ściekowej jest za mała
na kompleksowe finansowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze całego kraju.
Możliwości wsparcia ze środków unijnych dostępnych w latach 2014 – 2020 , została
obramowana wieloma warunkami, których gminy wielokrotnie nie mogą spełnić.
Budżet programów unijnych na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną
środowiska w latach 2014 – 2020 uległ już częściowemu wyczerpaniu. Wiele gmin stoi
przed dylematem w jaki sposób rozwiązać temat odbioru ścieków, który objąłby całe
terytorium, łącznie z terenami kolonijnymi. Głównym czynnikiem warunkującym przyjęcie
przez władze gminy odpowiedniego wariantu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków
komunalnych jest czynnik ekonomiczny budowy i eksploatacji urządzeń oczyszczalni.
Do procesu decyzyjnego ustawa „Prawo wodne” wprowadza pojęcie
„aglomeracji” i związaną z nią „równoważną liczbę mieszkańców” (RLM) co w
znacznym stopniu ogranicza małym gminom możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania. Pojęcia te zostały jednoznacznie zdefiniowane przez „Prawo Wodne”:
„Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i
przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego
równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie
rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę” ( artykuł 43, ustęp 2 ustawy).
Prawo Wodne ustanawia, że aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców
powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (artykuł 43 ustawy, ustęp 1).
Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 wyznacza, po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa, wojewoda w drodze
aktu prawa miejscowego. Sposób wyznaczania tych aglomeracji określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841). Ważnym warunkiem dla aglomeracji
wyznaczanych w trybie rozporządzenia, stanowiącym uszczegółowienie warunku
efektywności kosztowej i technicznej aglomeracji jest następujący warunek:
„Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja
sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków
powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci
obliczony jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby
mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z
kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może
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być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci”(§ 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji).
Wyjątek stanowią tereny:
• strefy ochronne ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny
ochrony pośredniej;
• obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
• obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z
późn. zm.4);
• obszary zlewni uzasadnione uwarunkowaniami ekonomiczno-technicznymi.
Wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90
mieszkańców na 1 km sieci.
Warunek ten w istotny sposób ograniczył możliwości ubiegania się o
ustanowienie aglomeracji dla obszarów o częściowo rozproszonej zabudowie, szczególnie
na wsiach. Wykaz aglomeracji jest załącznikiem do Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Rejestr zostaje sukcesywnie uzupełniany przez Ministra Środowiska
na wniosek wojewodów.
Zgodnie z traktatem akcesyjnym, nasz kraj zobowiązał się do zamknięcia do
2015 roku problematyki ścieków na terenach aglomeracji (Artykuł 24, Aktu Przystąpienia:
Polska , Rozdział 13). W związku z tym priorytetowe inwestycje, na które kierowane są
środki finansowe z programów krajowych i regionalnych w latach 2014 – 2020, są
przeznaczone dla miejscowości wpisanych do rejestru aglomeracji.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
uściśla zadania własne gminy określone w ustawie samorządowej co do zaspokajania
zbiorowych potrzeb, określając je jako zadania własne. Przy wyborze sposobu
odprowadzania i oczyszczania ścieków należy brać pod uwagę efektywność kosztową
przyjętego rozwiązania w kontekście efektu ekologicznego. Zarówno przepisy krajowe jak i
unijne są w tym względzie zgodne, wprowadzając następujące zasady:
- Ustawa Prawo wodne: „W miejscach gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy
stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska”.
- Dyrektywa 91/271/EWG: „W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest
uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby
nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy
zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska”.
Opracowanie „Programu Rozwiązania Gospodarki Ściekowej dla Gminy
Stanisławów” ma na celu określenie ekonomicznie uzasadnionego sposobu rozwiązania
gospodarki ściekowej na terenie całej gminy, szacunkowe obliczenie kosztów budowy i
zaproponowanie przyjęcia modelu finansowania. Program ma być wyznacznikiem dla władz
samorządowych do przyjęcia najlepszego technicznie i ekonomicznie zbiorczego systemu
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Stanisławów.
2. Podstawa prawna opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie wykonania „Programu Rozwiązania
Gospodarki Ściekowej dla Gminy Stanisławów”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
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części graficznej i opisowej analizy zabezpieczenia gospodarki ściekowej na terenie całej
gminy. Program ma na celu przedstawienie Radzie Gminy koncepcji w jaki sposób i w jakim
czasie można rozwiązać problem odbioru i oczyszczenia ścieków komunalnych

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Opracowanie zgodne jest z :.
Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych – Warszawa, grudzień 2003,
Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku – Warszawa 2012,
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z
2016 r. poz. 627),
Ustawa z dnia 27.02.2015 Prawo Wodne ( Dz. U. 2015 poz. 469),
Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 roku z późniejszymi
zmianami),
Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920),
Ustawa z dnia 20.02.2015 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 443);
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. z 2014 r. , poz.1800),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. 2005 Nr 233 poz. 1988),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 Nr 204 poz.),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk
referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych
zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. 2002
Nr 196 poz. 1658) ,
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 922),
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
– załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIV/76/2008 z dnia 11 marca 2008 r.
Powyższe ustawy przetransportowały do polskiego prawa przepisy prawne Unii
Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w szczególności dyrektywę
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i
dyrektywy w sprawie gospodarki odpadami.

3. Cele opracowania
a) Przyjęcie rozwiązania ograniczenia ilości nie oczyszczonych ścieków bytowych
odprowadzanych bezpośrednio do ziemi lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich
degradacji.
b) Stworzenie alternatywnych metod zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których
budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest ekonomicznie nieuzasadniona.
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c) Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Stanisławów.
d) Analiza wykonalności Programu Rozwiązania Gospodarki Ściekowej dla Gminy
Stanisławów.
e) Przyjęcie koncepcji inwestycyjnej rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy
Stanisławów gwarantującej optymalizację kosztów w stosunku do uzyskanego efektu
ekologicznego.
4. Zakres opracowania
a) uwarunkowania geograficzno-demograficzne,
b) bilans ścieków,
c) warianty budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
d) wariant budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) analiza ekonomiczna poszczególnych wariantów,
g) etapy realizacji programu,
h) opis technologii oczyszczalni przydomowych,
i) projekt przydomowej oczyszczalni ścieków,
j) opracowanie graficzne.
5. Uwarunkowania geograficzno – demograficzne.
Położenie: Gmina Stanisławów to gmina wiejska zlokalizowana w części województwa
mazowieckiego, w powiecie mińskim w odległości 40 km od Warszawy i 10 km od Mińska
Mazowieckiego.
Graniczy z gminami Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie, Zielonka, Poświętne, Strachówka,
Dobre, Jakubów położonymi na terenie województwa mazowieckiego.
Powierzchnia ewidencyjna gminy Stanisławów wynosi 10625 ha. W strukturze tej
powierzchni według grup rejestrowych największą część, 8571 ha tj. 80,7%, stanowią
grunty osób fizycznych, w tym 7839 ha tj. 73,8% - wchodzące w skład gospodarstw
rolnych, co przesądza o rolniczym charakterze gminy. Drugą pod względem areału grupą
rejestrową są grunty Skarbu Państwa.
W granicach gminy znajduje się 6,9 tys. ha użytków rolnych co stanowi 65,3% powierzchni
ewidencyjnej.
Obecnie na terenie gminy nie występują obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Jedynymi prawnymi formami ochrony są trzy pomniki przyrody.
Lasy państwowe należące do Nadleśnictwa Drewnica od 2005 r. włączone są do Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”. Leśne kompleksy promocyjne są obszarami
funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Gospodarka
prowadzona jest w oparciu o program gospodarczo-ochronny.
Pod względem fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego) gmina Stanisławów leży na
granicy dwóch mezoregionów: Równiny Wołomińskiej, obejmującej zachodnią część gminy i
Wysoczyzny Kałuszyńskiej obejmującej jej część wschodnią.
Należą one do dwóch różnych makroregionów:
- Równina Wołomińska do Niziny Środkowomazowieckiej,
- Wysoczyzna Kałuszyńska do Niziny Południowopodlaskiej.
Pod względem morfologicznym część środkowa i południowo - wschodnia gminy położona
jest na zdenudowanej wysoczyźnie morenowej, zaś część północno - zachodnia na
poglacjalnej równinie denudacyjnej stożka napływowego.
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Obszar wysoczyzny morenowej wznosi się na wysokość 120 - 170 m npm. Powierzchnia
jest tu lekko falista, o przeważających spadkach 2 - 5 %, nachylona generalnie w kierunku
północno - zachodnim. W krajobrazie wyróżniają się wzgórza wydmowe oraz liczne
niewielkie zagłębienia. Wysokość względna wydm sięga 15 m. Większe wzgórza wydmowe
występują w okolicach wsi Mały Stanisławów, Ładzyń, Wólka Konstancja, Ciopan, Pustelnik.
Wzgórzom wydmowym towarzyszą obniżenia terenu typu deflacyjnego, zagłębione od 1,0
do 3,0 m, często zatorfione.
Całą powierzchnię gminy rozcinają doliny rzek: Rządzy i Czarnej Strugi stanowiące zlewnię
rzeki Narew. Doliny te są zagłębione od 2 do 5 m poniżej otaczającego terenu. Ich koryta
tworzą liczne zakola.
Gleby:
W warstwie przypowierzchniowej gruntów dominują utwory gliniaste i piaszczysto gliniaste.
Lokalnie występują:
- utwory organogeniczne (torfy) w dnach dolin i obniżeń,
- piaski eoliczne na wydmach.
Budowa geologiczna gminy nie wyróżnia się szczególnymi cechami. Warunki dla
posadowienia standardowych budowli są na ogół dobre. Ograniczenia wynikają głównie z
niekorzystnych warunków wodnych.
Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin, a tym samym brak
terenów górniczych. Lokalne znaczenie, jako surowiec budowlany, mogą mieć gliny oraz
piaski wydmowe. Te ostatnie są przedmiotem lokalnej, nielegalnej eksploatacji, co
przyczynia się do niszczenia cennych form rzeźby naturalnej. Rzeźba terenu gminy jest
zróżnicowana w niewielkim stopniu. Wysokości bezwzględne wahają się od 115 do 170 m.
n.p.m.
Wody powierzchniowe:
Obszar gminy Stanisławów leży w dorzeczu Narwi. Część południowa gminy należy do
zlewni rzeki Czarnej, część północna do zlewni Rządzy. Inne cieki, stanowiące przeważnie
dopływy wymienionych wyżej dwóch rzek, mają charakter lokalny. Sieć drobnych cieków
jest liczna, uzupełniona bogatą siecią kanałów melioracyjnych.
Najważniejszymi zbiornikami wód na terenie gminy Stanisławów jest kompleks stawów we
wsi Zawiesiuchy, w zachodniej części gminy, na rzece Czarnej. Stawy te administrowane
są przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Wody podziemne:
Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się ze studni ujmujących wodę z pierwszego,
czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Główny poziom wodonośny występuje w
utworach czwartorzędowych na głębokości 20 - 50 m ppt. Przeciętna ich wydajność wynosi
od 10 do 30 m3/ godz.
Występują dwie strefy występowania wód gruntowych pierwszego poziomu.
- Strefa I, obejmująca obszar dolin, obniżeń oraz fragmenty równiny położonej w
bezpośrednim sąsiedztwie dolin, gdzie zwierciadło wód gruntowych występuje płycej, niż
1,0 m ppt i tworzy ciągły, swobodny poziom uzależniony od stanu wody w rzekach.
- Strefa II, obejmuje obszar wysoczyzny. Zwierciadło wód układa się tu na zróżnicowanych
głębokościach i nie tworzy ciągłego poziomu. Często występują tu wody
przypowierzchniowe - wierzchówki, utrzymujące się w płytkich piaskach na glinie zwałowej.
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Gmina położona jest na obszarze trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych
„Subniecka warszawska - część centralna” o zasobach dyspozycyjnych 0,10 l/s/km2.
Zabytki: Na obszarze gminy Stanisławów odnaleziono ślady osadnictwa pierwotnego
oraz działalności ludzi minionych kultur. Spotykamy je przede wszystkim na terenach
rozciągających się przy ciekach wodnych, m.in.: nad rzeczką Czarną oraz Rządzą.
Regularne powierzchniowe badania archeologiczne w ramach tzw. Archeologicznego
Zdjęcia Polski przyniosły odkrycie wielu nowych stanowisk, m.in.: ślady osadnictwa z epoki
kamienia, obozowiska z okresu neolitu lub wczesnej epoki brązu, ślady osadnictwa z okresu
starożytności, średniowiecza oraz okresu nowożytnego. Można stwierdzić, że wśród
stanowisk nie spotykamy się z dużym zróżnicowaniem zarówno co funkcji, jak i
przynależności kulturowo-chronologicznej. Większość stanowisk należy do pozostałości
osad i obozowisk charakterystycznych dla wydmowych terenów Mazowsza.
Ludność: Według danych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2016 r. teren gminy
Stanisławów zamieszkuje 6660 osób w 29 sołectwach. Gęstość zaludnienia wynosi 63
mieszkańców na km2 (dane GUS – 2016).
Gmina Stanisławów to w części gmina rolnicza, w której podstawowym źródłem
zarobkowania jest praca w gospodarstwach rolnych. Gmina posiada także pozarolniczy
rynek pracy, co korzystnie wpływa na jej rozwój. Miejscowa ludność znajduje zatrudnienie w
zakładach oraz w innych placówkach gminnych na terenie Stanisławowa
oraz miasta powiatowego. Funkcją podstawową tej miejscowości jest obsługa ludności
w zakresie administracji, kultury, handlu oraz obsługa rolnictwa na obszarze przyległej
gminy.
Z roku na rok rośnie także liczba podmiotów gospodarczych. Władze gminy starają się
stworzyć warunki sprzyjające dla potencjalnych inwestorów.
6. Atuty gminy dla inwestorów.
• Korzystne położenie geograficzne w odległości 40 km od Warszawy,
• Dobra komunikacja drogowa,
• Gmina w całości zwodociągowania,
• Rozwinięta sieć telefoniczna i energetyczna,
• Zdrowe i czyste powietrze, dobry stan gleb i wód bez zanieczyszczeń,
• Wolne tereny inwestycyjne,
• Mała przestępczość,
• Sprawny samorząd gminy.
7. Gospodarka wodna
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy realizowane jest za pomocą sieci
wodociągowej, która obejmuje swoim zakresem prawie 100 % budynków mieszkalnych. Na
terenie gminy Stanisławów istnieje jedno ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody w m.
Sokóle. Możliwy pobór wody z ujęcia 100 m3/h.
8.

Gospodarka ściekowa
Na terenie gminy eksploatowana jest jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków o
przepustowości 500 m3/d. w m.Retków pod nazwą oczyszczalnia „Centralna”.
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Oczyszczalnia obsługuje część terytorium gminy o zabudowie zwartej.
Tabela nr 1. – Zestawienie przepływu ścieków z 2016 roku w oczyszczalni
„Centralna” w Retkowie.
przepływ
Przepływ
Ścieki dowożone
Ścieki z
3)
miesiąc
ogólny
(m
Qśrd
m3/d
m3/m
sieci m3/m
miesiąc
173,87
I
953
4437
5390
231,21
II
859
5615
6474
236,45
III
1192
6138
7330
203,52
IV
1315
4791
6106
179,87
V
1581
3995
5576
164,56
VI
129
3708
4937
186,09
VII
1447
4322
5769
174,74
VIII
1376
4041
5417
146,2
IX
1239
3147
4386
147,06
X
1150
3408
4559
169,46
XI
1174
3910
5084
204,80
XII
1448
4901
6349
184,82
Średni dobowy przepływ w miesiącu w m3/d
Oczyszczalnia „Centralna” obsługuje aglomerację obejmującą 1566 mieszkańców gminy.
Dodatkowo oczyszczalnia umożliwia odebrania ścieków dowożonych z obszaru całej gminy.
W chwili obecnej ściek dowożony pochodzący ze zbiorników na nieczystości stanowi ok. 20
% dziennego przepływu oczyszczalni „Centralna”. Wskazane jest dla poprawnego działania
oczyszczalni rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej do uzyskania maksymalnego
możliwego obciążenia 500 m3/d, przy zachowaniu nie zwiększonej ilości ścieku
dowożonego.
W m.Pustelnik wybudowano dla szkoły biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości
15 m3/d.
Na terenie gminy istnieją pojedyncze przydomowe oczyszczalnie ścieków zrealizowane
przez osoby indywidualne w oparciu o różne środki pomocowe.
Pozostałe tereny gminy nie posiadają uregulowanej gospodarki ściekowej. Mieszkańcy
muszą posiadać zbiorniki na ścieki, które powinny być wywożone taborem asenizacyjnym
do oczyszczalni ścieków w m.Retków. Wiele osób łamie prawo nie pozbywając się ścieku w
sposób unormowany. Wielokrotnie ścieki usuwane są rolniczymi beczkowozami w miejsca
do tego nie przeznaczone, powodują skażenie gleby i wód. Niniejsze opracowanie ma na
celu wybór optymalnego wariantu technicznego i ekonomicznego rozwiązania gospodarki
ściekowej na terenie nie objętym siecią kanalizacyjną przez władze gminy.
9. PROGRAM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

•

Program rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Stanisławów opracowana przy
następujących założeniach:
Jednostkowa produkcja ścieków dla mieszkańca podłączonego do kanalizacji sanitarnej
120 l/Mxd - wg. Koncepcji zaopatrzenia w wodę.
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•
•
•
•

•

Ilość ścieków powiększono o 5 % ( 6 litrów) uwzględniając wody przypadkowe,
Współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1.5 - wg. Koncepcji zaopatrzenia w wodę.
Zakłada się 4 mieszkańców w budynku mieszkalnym,
Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach objętych planowaną siecią
kanalizacyjną została pomniejszona o wskaźnik 25 % wynikający z założenia, że część
obszaru leży w strefie zabudowy rozproszonej.
Dla mieszkańców odprowadzających ścieki do indywidualnych przydomowych oczyszczalni
ścieków przyjęto ilość ścieków 120 l/Mxd - wg. Koncepcji zaopatrzenia w wodę.
Tabela nr 2 - Bilans ścieków sanitarnych.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
SUMA

Liczba
Miejscowość
mieszkańców
BOREK CZARNIŃSKI
144
CHOINY
168
CIOPAN
142
CISÓWKA
305
CZARNA
125
GOŹDZIÓWKA
246
KOLONIE STANISŁAWÓW
303
LEGACZ
95
LUBOMIN
208
ŁADZYŃ
333
ŁĘKA
112
MAŁY STANISŁAWÓW
95
OŁDAKOWIZNA
86
PAPIERNIA
137
PORĄB
67
PRĄDZEWO-KOPACZEWO
123
PUSTELNIK
558
RETKÓW
205
RZĄDZA
400
SOKÓLE
208
STANISŁAWÓW
1665
SUCHOWIZNA
106
SZYMANKOWSZCZYZNA
90
WÓLKA CZARNIŃSKA
231
WÓLKA-KONSTANCJA
87
WÓLKA PIECZĄCA
125
WÓLKA WYBRANIECKA
101
ZALESIE
152
ZAWIESIUCHY
43

Średnie zużycie
wody na 1 RLM m3/d
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

6660
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Qdśr
18,15
21,17
17,9
38,43
15,75
31
38,18
11,97
26,21
41,96
14,12
11,4
10,84
17,27
8,45
14,76
70,31
24,6
50,4
26,21
199,8
13,36
11,34
29,11
10,97
15,75
12,73
19,16
5,42

Qdmax
27,23
31,76
26,85
57,65
23,63
46,5
57,27
17,96
39,32
62,94
21,18
17,1
16,26
25,91
12,68
22,14
105,47
36,9
75,6
39,32
299,7
20,04
17,01
43,67
16,46
23,63
19,1
28,74
8,13

826,72

1240,15
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Średnia dobowa ilość ścieków z obszaru całej gminy produkowanego przez mieszkańców
wynosi 826,72 m3/d. Oczyszczalnia ścieków w m. Retków odbiera średnio na dobę184,82
m3. Pozostaje do zagospodarowania 641,9 m3/d co jest ilością bardzo dużą.
10. WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGRAMU GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Program Rozwiązania Gospodarki Ściekowej dla Gminy Stanisławów zawiera trzy
warianty obrazujące umożliwienie kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na
terenie całej gminy Stanisławów
w określonym czasie, przy zachowaniu różnych
możliwości technicznych i realnych ścieżek finansowania. Każdy wariant będzie
przedstawiony w formie opisowej z analizą wykonalności oraz w formie graficznej na
mapach w skali 1: 25000. Optymalny wariant w aspekcie technicznym i finansowym
możliwy do zrealizowania zostanie zarekomendowany Radzie Gminy Stanisławów do
akceptacji w długoletnim planie inwestycyjnym.

10.1

WARIANT „0”

Wariant „0” zakłada pozostawienie w niezmiennej ilości sieć kanalizacji sanitarnej na
terenie całej gminy w oparciu o oczyszczalnię ścieków w m. Retków. Ilość sieci kanalizacji
sanitarnej pozostanie bez zmian. Pozostałe budynki mieszkalne
zostaną objęte
Programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Stan istniejący obrazuje tabela nr 3.
Tabela 3. Tabela przepływów dobowych ilości ścieków w oczyszczalni ścieków w
Retkowie.
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Retkowie

L.p.

Miejscowość

Ilość

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [75%]

Qdśr

Qdmax

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
1. STANISŁAWÓW
MAŁY
2.
STANISŁAWÓW
PRĄDZEWO
3.
KOPACZEWO

1665

1249

157,3

236,0

95

71

9,0

13,5

123

92

11,6

17,4

4. RETKÓW

205

154

19,4

29,1

2088

1566

197,3

296

SUMA

„Centralna” oczyszczalnia ścieków w m.Retków posiada przepustowość Qśrd - 500
dla 4666 RLM (zgodne z obliczeniami zawartymi w operacie wodnoprawnym
opracowanym w 2015 r. przez mgr inż. Antoniego Niciporuka stanowiącym podstawę do
wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Starostę Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim. Pozostaje rezerwa w ilości średniej dobowej dopływu ścieków 302,7 m3/d.
m3/d
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W skład oczyszczalni ścieków w Retkowie wchodzą następujące urządzenia:
- kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych,
- pompownia ścieków dowożonych,
- część oczyszczania mechanicznego, sitopiaskownik,
- pompownia ścieku surowego,
- część oczyszczenia mechanicznego:
a) komora rozdziału,
b) komora beztlenowa 2 szt.
c) reaktor biologiczny 2 szt.
- osadnik wtórny 2 szt.
- pompownia osadu,
- komora zbiorcza,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
- część odwadniania osadu:
a) taśmowa prasa filtracyjna,
b) silos wapna,
- budynek techniczno-socjalny,
- wylot ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego.
Pozostałe miejscowości i działki leżące poza dostępem do istniejącej sieci
kanalizacyjnej obejmuje się programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przyjęto założenie, że 25 % obszarów miejscowości objętych koncepcją budowy sieci
kanalizacyjnej jest na tyle oddalona od możliwej sieci, że na tych działkach należy
zastosować rozwiązania indywidualne.
Tabela nr 4. – Zestawienie miejscowości z planowaną budową przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnie przydomowe
L.p. Miejscowość
Ilość
Ilość oczyszczalni
mieszkańców
przydomowych
1. BOREK CZARNIŃSKI
144
36
2. CHOINY
168
42
3. CIOPAN
142
36
4. CISÓWKA
305
76
5. CZARNA
125
31
6. GOŹDZIÓWKA
246
62
7. KOLONIE STANISŁAWÓW
303
76
8. LEGACZ
95
24
9. LUBOMIN
208
52
10. ŁADZYŃ
333
83
11. ŁĘKA
112
28
12. MAŁY STANISŁAWÓW
15
4
13. OŁDAKOWIZNA
86
22
14. PAPIERNIA
137
34
15. PORĄB
67
17
16. PUSTELNIK
558
140
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17. PĄDZEWO KOPACZEWO
18. RETKÓW
19. RZĄDZA
20. SOKÓLE
21. STANISŁAWÓW
22. SUCHOWIZNA
23. SZYMANKOWSZCZYZNA
24. WÓLKA CZARNIŃSKA
25. WÓLKA-KONSTANCJA
26. WÓLKA PIECZĄCA
27. WÓLKA WYBRANIECKA
28. ZALESIE
29. ZAWIESIUCHY
SUMA

246
31
400
208
250
106
90
231
87
125
101
152
43
5114

61
8
100
52
62
27
23
58
22
31
25
38
11
1281

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków przyjęto przy założeniach średniej
zamieszkania 4 osoby w budynku mieszkalnym.
Bilans ścieków dla oczyszczalni przydomowych.
Założenia:
- jednostkowa ilość ścieków dla 1 mieszkańca/dobę – Q -100 litrów (0,1 m3)
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd -1,5,
- ilość stałych mieszkańców zgodnie z tabelą nr 4 - 1281 RLM.
Qśrd = Q x RLM = 0,1 m3/d x 1281 = 128,1 m3/d.
Qdmax = Qśrd x Nd =128,1 m3/d. x 1,5 = 192,15 m3/d.
Qśrrok = Qśrd x d = 128,1 m3/d. x 365 = 46756,5 m3/rok.
Qmaxrok = Qdmax x d = 192,15 m3/d x 365 = 70134,75 m3/rok.
Zgodnie z założeniami Wariantu „0” w celu rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie
całej gminy Stanisławów należy wybudować 1281 przydomowych oczyszczalni ścieków
dla budynków mieszkalnych.

10.2. WARIANT „I”
Wariant „I” zakłada rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni
ścieków w m. Retków, budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowościach
Papiernia i Choiny. Do istniejącej oczyszczalni w m. Retków podłączone zostaną
miejscowości: Borek Czarniński, Czarna, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Sokóle,
Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska. Zakładana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
zlewni oczyszczalni w m.Retków uzupełnia w 100 % jej wolne moce przerobowe.
Do oczyszczalni ścieków w m. Papiernia zostaną podłączone miejscowości: Papiernia,
Rządza, Wólka Piecząca i Kolonia Stanisławów.
Zlewnią oczyszczalni ścieków w m. Choiny zostaną objęte następujące miejscowości:
Choiny, Cisówka, Goździówka, Pustelnik, Zalesie, Zawiesiuchy i Łęka.
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Tabela nr 5. – Zestawienie miejscowości planowanych do podłączenia do zlewni
oczyszczalni w m. Retków.
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Retkowie

Ilość

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [75%]

Qdśr

Qdmax

BOREK CZARNIŃSKI
CZARNA
LEGACZ
LUBOMIN
ŁADZYŃ
SOKÓLE

144
125
95
208
333
208

108
94
71
156
250
156

13,6
11,8
9,0
19,7
31,5
19,7

20,4
17,7
13,5
29,5
47,2
29,5

7. SZYMANKOWSZCZYZNA

90

68

8,5

12,8

8. WÓLKA CZARNIŃSKA
SUMA

231

173

21,8

32,7

1434

1076

135,5

203,3

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejscowość

Tabela nr 6. – Zestawienie miejscowości planowanych do podłączenia do zlewni
oczyszczalni w Papierni.
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Papierni

L.p.

Miejscowość

1. PAPIERNIA
2. RZĄDZA
WÓLKA
3.
PIECZĄCA
KOLONIE
4.
STANISŁAWÓW
SUMA

Całkowita
ilość
mieszkańców

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [75%]

Qdśr

Qdmax

137
400

103
300

12,9
37,8

19,4
56,7

125

94

11,8

17,7

303

227

28,6

43,0

965

724

91

137

Zgodnie z założeniami bilansu ścieków w m. Papiernia została dobrana
oczyszczalnia ścieków o przepustowości maksymalnej Qdmax – 150 m3/d. Możliwy jest zrzut
ścieku oczyszczonego do rzeki Rządza. Konieczny jest zakup działki i jej uzbrojenie oraz
wykonanie drogi dojazdowej do miejsca lokalizacji oczyszczalni ścieków.
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Tabela nr 7. – Zestawienie miejscowości planowanych do podłączenia do zlewni
oczyszczalni w Choinach.
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Choinach

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejscowość
CHOINY
CISÓWKA
GOŹDZIÓWKA
PUSTELNIK
ZALESIE
ZAWIESIUCHY
ŁĘKA
SUMA

Ilość

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [75%]

Qdśr

Qdmax

168
305
246
558
152
43
112

126
229
185
419
114
32
84

15,9
28,8
23,2
52,7
14,4
4,1
10,6

23,8
43,2
34,9
79,1
21,5
6,1
15,9

1584

1188

149,7

224,5

Do oczyszczalni w m. Choiny zostaną podłączone miejscowości: Choiny, Cisówka,
Goździówka, Pustelnik, Zalesie, Zawiesiuchy, Łęka.
Z uwagi na brak możliwości podłączenia miejscowości w zachodniej części gminy do
oczyszczalni ścieków w m. Retków uzasadnione jest rozważenie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdmax – 240 m3/d. Zrzut ścieku oczyszczonego
możliwy jest do rzeki Czarna. Konieczny jest zakup działki i jej uzbrojenie oraz wykonanie
drogi dojazdowej do miejsca lokalizacji oczyszczalni ścieków.
Pozostałe miejscowości i działki leżące poza możliwością podłączenia do sieci
kanalizacyjnej można objąć programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków przyjmuje się do realizacji w miejscowościach o
zabudowie rozproszonej. Dodatkowo należy przyjąć założenie, że 25 % obszarów
miejscowości objętych koncepcją budowy sieci kanalizacyjnej jest na tyle oddalona od
możliwej sieci, że na tych działkach należy zastosować rozwiązania indywidualne.
Tabela nr 8. – Zestawienie miejscowości planowanych do zastosowania systemów
indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników na
ścieki).
Oczyszczalnie przydomowe

L.p.

Miejscowość

Całkowita
Ilość miesz.
Ilość
ilość
objęte
oczyszczalni
mieszkańców przydomowe przydomowych

1. BOREK CZARNIŃSKI

144

36

9

2. CHOINY

168

42

11

3. CIOPAN

142

142

36

4. CISÓWKA

305

76

19

5. CZARNA

125

31

8

6. GOŹDZIÓWKA

246

62

15

7. KOLONIE STANISŁAWÓW

303

76

19

8. LEGACZ

95

24

6
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9. LUBOMIN

208

52

13

10. ŁADZYŃ

333

83

21

11. ŁĘKA

112

28

7

12. OŁDAKOWIZNA

86

86

22

13. PAPIERNIA

137

34

9

14. PORĄB

67

67

17

15. PUSTELNIK

558

140

35

16. RZĄDZĄ

400

100

25

17. SOKÓLE

208

208

52

18. SUCHOWIZNA
19. SZYMANKOWSZCZYZNA
20. WÓLKA CZARNIŃSKA

106
90
231

106
23
58

27
6
14

21. WÓLKA-KONSTANCJA

87

87

22

22. WÓLKA PIECZĄCA

125

31

8

23. WÓLKA WYBRANIECKA

101

101

25

24. ZALESIE

152

38

10

25. ZAWIESIUCHY

43

11

3

SUMA
4572
1804
435
Zgodnie z założeniami Wariantu „I” w celu rozwiązania gospodarki ściekowej na
terenie całej gminy Stanisławów należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Borek Czarniński, Czarna, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Sokóle,
Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińsk z podłączeniem
do oczyszczalni ścieków
„Centralna” w m.Retków. Wybudować oczyszczalnię ścieków w m. Papiernia o
przepustowości 150 m3/d obsługującą miejscowości: Papiernia, Rządza, Wólka Piecząca
i Kolonia Stanisławów. Wybudować oczyszczalnię ścieków w m. Choiny o przepustowości
240 m3/d, do której zostaną podłączone miejscowości: Choiny, Cisówka, Goździówka,
Pustelnik, Zalesie, Zawiesiuchy, Łęka. Na obszarach o zabudowie rozproszonej należy
zastosować systemy indywidualne w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków i
szczelnych zbiorników na ścieki.

10.3. WARIANT „II”
Wariant zakłada sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Zalesie, Goździówka, Pustelnik, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Sokóle,
Wólka Czarnińska wchodzących w obszar zlewni oczyszczalni ścieków „Centralna”
zlokalizowanej w miejscowości Retków. Oczyszczalnia posiada przepustowość 500 m3/d.
Tabela nr 9. – Zestawienie miejscowości podłączonych do oczyszczalni w m.
Retków.
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Retkowie

L.p.

Miejscowość

Ilość
mieszkańców

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [75%]

Qdśr

ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACYJNA
1. STANISŁAWÓW
1665
1249
157,3
MAŁY
2.
95
71
9,0
STANISŁAWÓW
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PRĄDZEWO
KOPACZEWO
4. RETKÓW
3.

SUMA

123

92

11,6

17,4

205

154

19,4

29,1

2088

1566

197,4

296

PLANOWANA SIEĆ KANALIZACYJNA
L.p.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZALESIE
GOŹDZIÓWKA
PUSTELNIK
LEGACZ
LUBOMIN
ŁADZYŃ
SOKÓLE
WÓLKA
8.
CZARNIŃSKA
9. SUCHOWIZNA
SUMA
RAZEM

Ilość
mieszkańców

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [75%]

Qdśr

Qdmax

152
246
558
95
208
333
208

106
172
391
67
146
233
146

13,4
21,7
49,2
8,4
18,3
29,4
18,3

20,1
32,5
73,8
12,6
27,5
44,1
27,5

231

162

20,4

30,6

106

74

9,3

14,0

2137
4225

1496
3062

188,5
385,9

282,8
578,8

Istniejąca oczyszczalnia ścieków „Centralna” w m. Retków posiada możliwość
oczyszczenia do Qśrd - 500 m3/d zgodnie z Decyzją Starosty Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim nr WS.6341.79.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. udzielającą pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w tym:
Qmaxh – 41 m3/h, Qśrd - 500 m3/d, Qmax – 182.500 m3/rok.
Oczyszczalnia obecnie obsługuje miejscowości: Stanisławów, Mały Stanisławów, PrądzewoKopaczewo, Retków. Aktualny faktyczny średni miesięczny zrzut ścieków wynosi 184,82
m3/d. Oczyszczalnia jest wykorzystana w 37%. Istniejąca oczyszczalnia nie wymaga
rozbudowy dla przyjęcia ścieków z innych miejscowości.Wariant „II” zakłada budowę
grupowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rządza.
Tabela nr 10. – Zestawienie planowanych przepływów dla oczyszczalni ścieków w m.
Rządza.
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków m. Rządza

L.p.

Miejscowość

1. RZĄDZA

Całkowita
ilość
mieszkańców

Ilość
mieszkańców w
zabud. objętej
siecią [60%]

Qdśr

Qdmax

400

240

30,2

45,4

SUMA
400
240
30
45
3
Dobrano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 50 m /d.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków przyjęto dla miejscowości o zabudowie
rozproszonej. Dodatkowo przyjęto założenie, że min. 25 % obszarów miejscowości objętych
koncepcją budowy sieci kanalizacyjnej jest na tyle oddalona od możliwej sieci, że na tych
działkach należy zastosować rozwiązania indywidualne.
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Tabela nr 11. – Zestawienie miejscowości planowanych do pozostawienia systemów
indywidualnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków i szczelne zbiorniki na ścieki).
Systemy indywidualne - oczyszczalnie przydomowe

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejscowość

144
168
142
305
125
246

144
168
142
305
125
74

36
42
36
76
31
18

303

303

76

95
208
333
112

29
62
100
112

7
16
25
28

12. OŁDAKOWIZNA

86

86

22

13. PAPIERNIA
14. PORĄB
15. PUSTELNIK

137
67
558

137
67
167

34
17
42

16. RZĄDZĄ

400

160

40

17. SOKÓLE
18. SUCHOWIZNA

208
106

62
32

16
8

19. SZYMANKOWSZCZYZNA

90

90

23

20. WÓLKA CZARNIŃSKA
21. WÓLKA-KONSTANCJA
22. WÓLKA PIECZĄCA

231
87
125

69
87
125

17
22
31

23. WÓLKA WYBRANIECKA

101

101

25

24. ZALESIE
25. ZAWIESIUCHY
SUMA

152
43
4572

46
43
2836

11
11
709

7.
8.
9.
10.
11.

BOREK CZARNIŃSKI
CHOINY
CIOPAN
CISÓWKA
CZARNA
GOŹDZIÓWKA
KOLONIE
STANISŁAWÓW
LEGACZ
LUBOMIN
ŁADZYŃ
ŁĘKA

Ilość
Całkowita
mieszkańców
Ilość
ilość
obj.
oczyszczalni
mieszkańców przydomowymi przydomowych
oczyszczalniami

Wariant zakłada jako priorytetową sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Zalesie, Goździówka, Pustelnik, Legacz, Lubomin, Ładzyń,
Sokóle, Wólka Czarnińska z podłączeniem do oczyszczalni ścieków „Centralna”.
W miejscowości Rządza należy wybudować grupową oczyszczalnię ścieków o
przepustowości 50 m3/d. Na pozostałym obszarze gminy istnieje potrzeba zastosowania
systemów indywidualnych w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych
zbiorników na ścieki.
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11.0. ANALIZA WYKONALNOŚCI
Analiza wykonalności ma na celu zobrazowanie kosztów budowy poszczególnych
wariantów rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Stanisławów, wykazanie
plusów i minusów poszczególnych wariantów, źródeł finansowania, oraz ukazania
możliwości realizacji w czasie wybranego wariantu. Przedstawiona analiza posłuży Radzie
Gminy do podjęcia dalszych kroków w zabezpieczeniu budżetu własnego rozszerzonego o
środki finansowe zewnętrzne niezbędne do kompleksowej realizacji Programu Gospodarki
Ściekowej w Gminie Stanisławów.
Ceny w analizie przyjęto na podstawie aktualnych cen uzyskanych w zamówieniach
publicznych w latach 2016 – 2017.

11.1. Analiza wykonalności Wariant „0”.
Wariant „0” zakłada pozostawienie długości sieci kanalizacyjnej związanej ze zlewnią
oczyszczalni ścieków w m. Retków bez zmian. Nie przewiduje się budowy nowych
zbiorczych oczyszczalni ścieków. Proces inwestycyjny będzie polegał na budowie
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy.

11.2. Koszty inwestycyjne Wariantu „0”.
Tabela nr 12. – Zestawienie kosztów realizacji zadania – przydomowych
oczyszczalni
L.p.
1.

2.
3.

Element robót, materiałów
Dokumentacja projektowa
Indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków
Zakup map zasadniczych
Dostawa i montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków
Suma

Ilość

Jedn.
miary

Koszt
jedn. [zł.]

Koszt
całkowity [zł.]
brutto

1 281

kpl.

400,00

512 400,00

1 281

kpl.

30,00

38 430,00

1 281

szt.

15 000,00 19 215 000,00
19 765 830,00

Koszt uzyskania jednego przyłącza wynosi 15.430 zł.

Całkowity koszt realizacji Wariantu „0” wynosi 19 765 830,00 zł.
Wariant „0” – wnioski.
Plusy przedstawionego rozwiązania:
• Stosunkowo niskie koszty realizacji,
• Teoretyczna możliwość objęcia systemem całej gminy,
• Możliwość realizacji programu w etapach rozłożonych w dowolnym czasie,
• Brak wód i ścieków infiltracyjnych,
• Niskie koszty eksploatacyjne oczyszczania ścieków systemu zbiorczego,
• Możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki osadami,
• Rozproszony system oczyszczania ścieków jest bardziej niezależny i mniej podatny
na duże awarie.
• Realizowany program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy tylko
mieszkańców, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu.
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Minusy przedstawionego rozwiązania:
• Praca oczyszczalni przydomowych zależna jest od wielu czynników i wymaga
prawidłowej realizacji: badania geologiczne; projekt; odpowiednia realizacja,
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być serwisowane.
• Stosunkowo wysokie koszty eksploatacyjne oczyszczenia ścieków w przydomowych
oczyszczalniach ścieków,
• Ograniczona możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na
obszarach o zabudowie zwartej, np: Zalesie, Goździówka, Pustelnik, Legacz,
Lubomin, Ładzyń, Sokóle, Wólka Czarnińska
• Część działek położonych jest na terenach zalewowych,
• Część działek zlokalizowana jest na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.

11.3. Analiza wykonalności Wariant „I”
Zgodnie z założeniami Wariantu „I” w celu rozwiązania gospodarki ściekowej na
terenie całej gminy Stanisławów należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Borek Czarniński, Czarna, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Sokóle,
Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińsk z podłączeniem
do oczyszczalni ścieków
„Centralna” w m.Retków. Wybudować oczyszczalnię ścieków w m. Papiernia o
przepustowości 150 m3/d obsługującą miejscowości: Papiernia, Rządza, Wólka Piecząca
i Kolonia Stanisławów. Wybudować oczyszczalnię ścieków w m. Choiny o przepustowości
240 m3/d, do której zostaną podłączone miejscowości: Choiny, Cisówka, Goździówka,
Pustelnik, Zalesie, Zawiesiuchy, Łęka. Obszarach o zabudowie rozproszonej należy objąć
systemami indywidualnymi w postaci 435 przydomowych oczyszczalni ścieków.

11.4. Koszty inwestycyjne Wariant „I”.
Tabela nr 15. Zestawienie ilości sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni oczyszczalni
„Centralna” w m. Retków.
Przepomp.
Grawitacyjna Tłoczna
L.p.
Miejscowość
Ścieków
[m]
[m]
[szt.]
1. BOREK CZARNIŃSKI
800,0
500,0
P9
2. CZARNA
1200,0
500,0
P8
3. LEGACZ
1500,0
1900,0
P 14
4. LUBOMIN
650,0
400,0
P 12
5. ŁADZYŃ

1450,0

1900,0

P 10, P 11

6. SOKOLE
7. SZYMANKOWSZCZYZNA
8. WÓLKA CZARNIŃSKA
SUMA

1650,0
900,0
1450,0

1950,0
1000,0
2600,0

P 7, P 29
P 28
P 13, P27

9600,0

10750,0

12,0
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Tabela nr 16. Zestawienie kosztów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni
oczyszczalni „Centralna” w m. Retków.
Element robót,
Jedn. Koszt jedn.
Koszt całkowity
L.p.
Ilość
miary
[zł.]
[zł.]
materiałów
1.

Dokumentacja projektowa
budowy sieci kanalizacyjnej

8

kpl.

31 750,00

254 000,00

2.

Obsługa geodezyjna –
zakup map do celów
projektowych

20,35

km.

3 000,00

61 050,00

3.

Przyłącza kanalizacyjne

269,00

szt.

4 000,00

1 076 000,00

4.
5.
6.

Kanalizacja grawitacyjna
Kanalizacja tłoczna
Przepompownia ścieków

9600,00
10750,00
12,00

m
m
szt.

375,00
150,00
120 000,00

3 600 000,00
1 612 500,00
1 440 000,00

Suma

7 789 550,00 zł

Koszt wykonania dokumentacji projektowej przyjęto na podstawie niżej wymienionych składników
cenowych:
- 10 000 zł. za 1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 8 000 zł. za 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- 6 000 zł. za 1 przepompownię ścieków sieciową.

Tabela nr 17. Zestawienie ilości sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni oczyszczalni w
m. Choiny.
Zlewnia oczyszczalni ścieków w Choinach
Sieć kanalizacyjna do realizacji
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejscowość
CHOINY
CISÓWKA
GOŹDZIÓWKA
PUSTELNIK
ZALESIE
ZAWIESIUCHY
ŁĘKA
SUMA

Grawitacyjna
[m]

Tłoczna
[m]

Przepomp.
Ścieków [szt.]

2300,0
2800,0
1700,0
1800,0
600,0
900,0
3000,0

350,0
1650,0
1100,0
1000,0
900,0
1350,0
1200,0

P 22
P 20, P 23
P 17, P 18
P 19, P 26
P 15, P 16
P 25
P 21, P 24

13100,0

7550,0

12,0

Tabela nr 18. Zestawienie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków w m. Choiny.
L.p.

1.

Element robót,
materiałów
Dokumentacja projektowa
budowy oczyszczalni
ścieków
Dokumentacja projektowa
budowy sieci kanalizacyjnej

Ilość

Jedn.
Koszt jedn. [zł.]
miary

Koszt
całkowity [zł.]

1,00

kpl.

100 000,00

100 000,00

7

kpl.

37 630,00

263 410,00
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Obsługa geodezyjna –
zakup map do celów
projektowych
Zakup działki

2.
3.

Budowa oczyszczalni
ścieków w m. Choiny
Qdmax – 240 m3/d.

3.

20,65

km.

3 000,00

61 950,00

1

szt.

150 000,00

150 000,00

1,00

szt.

3 200 000,00

3 200 000,00

297,00

szt.

4 000,00

1 188 000,00

5.
6.

Przyłącza kanalizacji
sanitarnej
Kanalizacja grawitacyjna
Kanalizacja tłoczna

13100,00
7550,00

m
m

375,00
150,00

4 912 500,00
1 132 500,00

7.

Przepompownia ścieków

12,00

szt.

120 000,00

1 440 000,00

4.

Suma

12 448 360,00

Tabela nr 19. Zestawienie ilości sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni oczyszczalni w
m. Papiernia.
Zlewnia Oczyszczalni ścieków w Papierni

L.p.

Miejscowość

Sieć kanalizacyjna do realizacji
Grawitacyjna Tłoczna

Przepompownia
ścieków

1. PAPIERNIA

1700,0

1500,0

P 1, P 2

2. RZĄDZĄ
3. WÓLKA PIECZĄCA

1400,0
1780,0

310,0
1310,0

P3
P4

4. KOLONIE STANISŁAWÓW

2200,0

2300,0

P 5, P 6

SUMA

7080

5420

6,0

Tabela nr 20. Zestawienie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków w m. Papiernia.
L.p.

Element robót,
materiałów

Ilość

Jedn.
Koszt jedn. [zł.]
miary

Koszt całkowity
[zł.]

1.

Dokumentacja projektowa
budowy oczyszczalni
ścieków

1,00

kpl.

100 000,00

100 000,00

2.

Dokumentacja projektowa
budowy sieci kanalizacyjnej

4,00

kpl.

37 560,00

150 240,00

12,5

km.

3 000,00

37 500,00

1

szt.

150 000,00

150 000,00

3.
4.

Obsługa geodezyjna –
zakup map do celów
projektowych
Zakup działki
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5.

Budowa oczyszczalni
ścieków w m. Papiernia
Qdmax – 150 m3/d

1,00

szt.

2 500 000,00

2 500 000,00

6.

Zakup działki

1,00

szt.

150 000,00

150 000,00

7.

Przyłącza kanalizacyjne

181,00

szt.

4 000,00

724 000,00

8.

Kanalizacja grawitacyjna

7080,00

m

375,00

2 655 000,00

9.

Kanalizacja tłoczna

5 420,00

m

150,00

813 000,00

10.

Przepompownia ścieków

6,00

szt.

120 000,00

720 000,00

Suma

7 999 740,00

Tabela nr 21. Zestawienie kosztów inwestycyjnych Wariant „I”
L.p.
1.

Przedmiot wyceny
Koszt zł.
7 789 550,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni
„Centralna” w m. Retków
2.
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni 12 448 360,00
oczyszczalni w m. Choiny
7 999 740,00
3.
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni w m. Papiernia
Suma
28 237 650,00
Zgodnie z przedstawionym szacunkowymi kosztami realizacja wariantu I wynos
28237650,00 zł.
Liczba przyłączy 1182. Średni koszt uzyskania jednego przyłącza kanalizacyjnego wynosi
23 889 zł./szt.
Współczynnik długości sieci kanalizacyjnej w stosunku do ilości mieszkańców tylko w
miejscowościach Rządza i Pustelnik wynosi – ponad 120 mieszkańców/ km. sieci
kanalizacyjnej.
Zestawienie kosztów inwestycyjnych Wariantu I nie zawiera kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na to, że priorytetem inwestycyjnym
rozwiązania gospodarki ściekowej jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt inwestycyjny Wariantu „I” wynosi 28 237 650,00 zł.
Wariant „I” – wnioski.
Tabela nr 22. Zestawienie ilości RLM/1km sieci kanalizacyjnej.
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L.p.

Miejscowość

1. PAPIERNIA

Całkowita ilość
mieszkańców

Qdśr
Qdmax
Oczyszczalnia ścieków w Papierni
137
12,9465 19,41975

2. RZĄDZĄ

400

3. WÓLKA PIECZĄCA
KOLONIE
4.
STANISŁAWÓW

125

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

liczba RLM/1
km sieci
40

56,7

235

11,8125 17,71875

40,45

28,6335 42,95025
Oczyszczalnia ścieków w Choinach

67

37,8

303

CHOINY
CISÓWKA
GOŹDZIÓWKA
PUSTELNIK
ZALESIE
ZAWIESIUCHY
ŁĘKA

168
305
246
558
152
43
112

15,88
28,82
23,25
52,73
14,36
4,06
10,58

23,81
43,23
34,87
79,10
21,55
6,10
15,88

63,39
68,54
87,85
199,28
101,33
19,11
26,26

Oczyszczalnia ścieków w Retkowie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOREK CZARNIŃSKI
CZARNA
LEGACZ
LUBOMIN
ŁADZYŃ
SOKOLE

7. SZYMANKOWSZCZYZNA
8. WÓLKA CZARNIŃSKA

144

13,608

1,5

102,85

125

11,8125

1,5

73,52

95

8,9775

1,5

27.94

208

19,656

1,5

198

333

31,4685

1,5

99,4

208

19,656

1,5

57,77

90

8,505

1,5

47,36

231

21,8295

1,5

57,7

Plusy przedstawionego rozwiązania:
• Teoretyczna możliwość objęcia systemem większości obszaru gminy,
• Możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki osadami,
• Rozproszony system oczyszczania ścieków jest bardziej niezależny i mniej podatny na
duże awarie.

•
•
•
•

Minusy przedstawionego rozwiązania:
Bardzo duże rozdrobnienie systemu zbiorczego powodujące nadmierne koszty
eksploatacyjne a co za tym idzie opłaty za ścieki.
Wysokie koszty inwestycyjne.
Duże jednostkowe nakłady inwestycyjne budowy oczyszczalni grupowych i sieci
kanalizacyjnych poszczególnych zlewni.
Jednostkowe duże nakłady inwestycyjne.
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11.5. Wariant „II”.
Wariant „II” zakłada sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Zalesie, Goździówka, Pustelnik, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Sokóle,
Wólka Czarnińska i Suchowizna z podłączeniem do oczyszczalni ścieków „Centralna”.
W miejscowości Rządza należy wybudować grupową oczyszczalnię ścieków o
przepustowości 50 m3/d.
Na pozostałym obszarze gminy należy zastosować rozwiązania indywidualne w postaci
przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników na ścieki.

11.6. Koszty inwestycyjne Wariant „II”.
Tabela nr 23. Zestawienie ilości sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do zlewni
oczyszczalni „Centralna” w m. Retków.
Sieć kanalizacyjna
L.p. Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grawitacyjna
[m]

Zalesie
Goździówka
Pustelnik
Legacz
Lubomin
Ładzyń
Sokóle
Wólka
Czarnińska
Suchowizna
Suma

Ciśnieniowa
[m]

1380
1700
10570
1500
620

Przepomp.
Przydomowa
Tłoczna
[szt.]
[m]

2900
2200
1030
1300
1700

200
10200

P 15, P 16
P 17, P 18
P 19, P 26
P 14
6 P 12
83

1950

1650

P 7, P 29

2300
300
13000

17720

Przepomp.
Ścieków [szt.]

57
27
173

10780

10

Projektowana zlewnia oczyszczalni ścieków w Retkowie posiada 2137 mieszkańców.
Szacunkowa liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi 2137/4 = 534 szt.
Tabela nr 24. Zestawienie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni
oczyszczalni ścieków w m. Retków.
l.p.

Element robót, materiałów

Ilość

Jedn.
miary

Koszt jedn.
[zł.]

Koszt
całkowity [zł.]

9

kpl.

55 000,00 zł

495 000,00 zł

1.

Dokumentacja projektowa sieci
kanalizacyjnej

2.

Obsługa geodezyjna

41,5

km.

3 000,00 zł

124 500,00 zł

3.

Przyłącza kanalizacyjne

534

szt.

4 000,00 zł

2 136 000,00 zł

5.

Kanalizacja grawitacyjna

17720

m

375,00 zł

6 645 000,00 zł
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6.

Kanalizacja ciśnieniowa

13000

m

150,00 zł

1 950 000,00 zł

7.

Kanalizacja tłoczna

10780

m

150,00 zł

1 617 000,00 zł

8.

Przepompownia przydomowa

173

szt.

10 000,00 zł

1 730 000,00 zł

9.

Przepompownia ścieków

10

szt.

120 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Suma

15 897 500,00

Koszt wykonania dokumentacji projektowej przyjęto na podstawie niżej wymienionych składników
cenowych:
- 10 000 zł. za 1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 13 000 zł. za 1 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
- 8 000 zł. za 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- 6 000 zł. za 1 przepompownię ścieków sieciową.

Szacunkowy koszt uzyskania 1 przyłącza kanalizacyjnego wynosi 29 770 zł.
Tabela nr 25. Zestawienie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni
oczyszczalni ścieków w m. Rządza.
Element robót,
Koszt
Jedn.
L.p.
Ilość
Koszt jedn. [zł.]
materiałów
całkowity [zł.]
miary

1.

Dokumentacja projektowa
oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej

1

kpl.

50 000,00 zł.

50 000,00 zł.

2.

Obsługa geodezyjna

1

kpl.

10 000,00 zł.

10 000,00 zł.

3.

Budowa oczyszczalni
ścieków Qmaxd – 50 m3/d.

1

Kpl.

500 000,00 zł.

500 000,00 zł.

4.

Przyłącza kanalizacyjne

60

szt.

4 000,00 zł.

240 000,00 zł.

5.

Kanalizacja ciśnieniowa

1400

m

150,00 zł.

210 000,00 zł.

6.

Przydomowe
przepompownie

60

szt.

10 000,00 zł.

600 000,00 zł.

Suma

Tabela nr 26. Zestawienie kosztów inwestycyjnych Wariant „II”
L.p.
Przedmiot wyceny
1.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewni
oczyszczalni „Centralna” w m. Retków
2.
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
PROSKOL Beata Skolimowska 08-110 Siedlce, Topolowa132

S t r o n a | 26

1 610 000,00

Koszt zł.
15 897 500,00
1 610 000,00

KONCEPCJA KANALIZACJI SANITARNEJ I GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

sanitarnej w zlewni oczyszczalni w m. Rządza
Suma

17 507 500,00 zł

Wnioski Wariant „II”
Tabela nr 27. Zestawienie ilości RLM/1km sieci kanalizacyjnej.
L.p. Miejscowość

Całkowita ilość mieszkańców Qdśr

Qdmax RLM/km sieci

Projektowana sieć kanalizacyjna do oczyszczalni "Centralna"
1. ZALESIE

152

13,4064 20,1096

101,33

2. GOŹDZIÓWKA

246

21,6972 32,5458

87,85

3. PUSTELNIK

558

49,2156 73,8234

199,28

4. LEGACZ

95

8,379 12,5685

27,94

5. LUBOMIN

208

18,3456 27,5184

198

6. ŁADZYŃ

333

29,3706 44,0559

99,4

7. SOKÓLE

208

18,3456 27,5184

57,77

8. WÓLKA CZARNIŃSKA

231

20,3742 30,5613

57,7

9. SUCHOWIZNA

106

9,3492 14,0238

353

Projektowana zlewnia oczyszczalni w m. Rządza
1. RZĄDZA

400

30,24

45,36

285,71

•

Plusy przedstawionego rozwiązania:
Realizacja Wariantu „II” gwarantuje stopniowe dociążenie oczyszczalni ścieków „Centralna”
do możliwego przerobu. Obecnie istnieje rezerwa ok. 300 m3/d. Po dociążeniu oczyszczalni
uzyskamy optymalne koszty eksploatacyjne. Dodatkowo pozostanie rezerwa na przyjęcie
ścieków dowożonych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Optymalne koszty kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie całej
gminy.
Możliwość dowolnego etapowania inwestycji.

•
•

Minusy przedstawionego rozwiązania:
Możliwość napływu wód przypadkowych.
Stosunkowo długi czas kompleksowej realizacji inwestycji.

•

•

11.7. Wnioski
Koszty inwestycyjne Wariantu „O” - 19 765 830,00 zł.
Koszty inwestycyjne Wariantu „I” - 28 237 650,00 zł.
Koszty inwestycyjne Wariantu „II” – 17 507 500,00 zł.
Wariant „0” zakłada zaniechanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz masowej
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Specyfika struktury zabudowy i usytuowanie
wielu działek wzdłuż rzek i na terenach podmokłych z wielu powodów wykluczy możliwość
budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Dodatkowo realizacja Wariantu „0’
pozostawia niedociążoną oczyszczalnię ścieków w m. Retków, która obciążona jest tylko w
39%.
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Koncepcja przyjęta w Wariancie „I” rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni
oczyszczalni ścieków „Centralna”, budowy oczyszczalni ścieków w m. Papiernia i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowy oczyszczalni ścieków w m. Choiny i sieci kanalizacji
sanitarnej generuje bardzo duże nakłady inwestycyjne. Dodatkowo realizując Wariant „I”
budowa oczyszczalni grupowych powoduje konieczność zaangażowania w krótkim okresie
czasu dużych środków. Rozdrobnienie systemu będzie generowało stosunkowo wysokie
koszty eksploatacyjne.
Optymalnym rozwiązaniem jest realizacja koncepcji ujętej w Wariancie „II” polegającej na
maksymalnej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni „Centralna” oraz
budowie grupowej oczyszczalni ścieków w m. Rządza z siecią kanalizacji sanitarnej. Plan
inwestycyjny gwarantuje sukcesywne dociążenie istniejącej oczyszczalni posiadającej
przepustowość Qśrd – 500 m3/d. Oczyszczalnia „Centralna” gwarantuje poza odebraniem i
oczyszczeniem ścieków z terenu zlewni możliwość przyjęcia ścieków dowożonych z
indywidualnych zbiorników na ścieki oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tabela nr 28. Planowane dociążenie oczyszczalni ścieków „Centralna” w m.Retków w
Wariancie „II”
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Retkowie

L.p.

Miejscowość

Ilość Ilość mieszkańców w zabud. objętej siecią [75%] Qdśr Qdmax
ISTNIEJĄCA SIEĆ

1. STANISŁAWÓW
2. MAŁY STANISŁAWÓW

1665
95

1249
71

157,3 236,0
9,0
13,5

3. PRĄDZEWO KOPACZEWO 123

92

11,6

17,4

4. RETKÓW

205

154

19,4

29,1

2088

1566

197,4

296

SUMA

PROJEKTOWANA SIEĆ
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miejscowość

Ilość Ilość mieszkańców w zabud. objętej siecią [75%] Qdśr Qdmax

ZALESIE
GOŹDZIÓWKA
PUSTELNIK
LEGACZ
LUBOMIN
ŁADZYŃ
SOKÓLE
WÓLKA CZARNIŃSKA
SUCHOWIZNA

152
246
558
95
208
333
208
231
106

106
172
391
67
146
233
146
162
74

13,4
21,7
49,2
8,4
18,3
29,4
18,3
20,4
9,3

SUMA

2137

1496

188,5 282,8

RAZEM

4225

3062

385,9 578,8
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Uzupełnieniem Wariantu „II” jest budowa grupowej oczyszczalni ścieków w m. Rządza o
przepustowości Qdmax – 50 m3/d. Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków dla sołectwa
Rządza wynika z analizy struktury zabudowy oraz ilości mieszkańców.
Wariant „II” jest koncepcyjnie bezpieczny do wykonania w zakresie zaangażowania środków
z budżetu gminy. Proces inwestycyjny można dowolnie rozkładać na etapy. Bardzo łatwo
jest podjąć uchwałę budżetową z wieloletnią prognozą finansową uwzględniającą
rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej.
Tabela 29. Przykładowe koszty eksploatacyjne oczyszczalni zbiorczej
L.p. Składnik kosztów
Podstawa
wyliczenia
1. Energia elektryczna – taryfa (0,50 zł./kWh)
50000 kWh/rok
2. Wynagrodzenie obsługi – 3x1 etat x 3500 zł. brutto
11981 zł./m-c
3. Koszt chemikaliów (polielektrolit, PIX, wapno)
20 zł./d.
4. Koszt wody pitnej na cele technologiczne – cena 2,50 2000 m3/rok
zł./m3
5. Zagospodarowanie osadów i odpadów 20 zł/t.
1 t/d
6. Koszty remontów bieżących (2% kosztów urządzeń)
3.500.000 zł.
7. Koszt transportu osadu, odległość 10 km, 10zł./km, 30 szt./rok
postój 100 zł./godzinę, ładowność 5 ton
8. Wykonanie analizy ścieków oczyszczonych – 12 razy 1000 zł./szt.
w roku – wymagania WIOŚ.
Koszty eksploatacyjne razem w zł./rok (KE)

Roczny
koszt w zł.
25 000
143 772
7 300
5 000
7 300
35 000
6 000
12 000
241 372

Obciążenie oczyszczalni „Centralna” – 197,4 m3/d.
Obciążenie oczyszczalni „Centralna” przyszłe – 385,9 m3/d.
Obecny koszt oczyszczenia 1 m3 ścieku = KE/Q/d = 241272 zł./197,4 m3/d/365 = 3,35
zł./m3.
Przyszły koszt oczyszczenia 1m3 ścieku po rozbudowie sieci kanalizacyjnej przy
maksymalnym obciążeniu = KE/Q/d = 241 372 zł./385,9 m3/d/365 = 1,71 zł./m3.
Tabela nr 30. Podział inwestycji Wariantu „II” na etapy.
Zakres robót
Projekt sieci kanalizacyji sanitarnej z przyłączami w m.
I Sokóle

Kwota
Roboty Przyłącza

ETAP

II Wykonanie map do celów projektowych dla Wariantu II
Projekt sieci kanalizacyji sanitarnej z przyłączami w m.
III Zalesie
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
IV Goźdźiówka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
V m.Sokóle
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m.
VI Zalesie
VII Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m.

55 000,00 zł

0,00

124 500,00 zł

0,00

55 000,00 zł

0,00

55 000,00 zł

0,00

1 218 750,00 zł

208 000,00 zł

1 192 500,00 zł
1 207 500,00 zł

152 000,00 zł
248 000,00 zł
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VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

Goźdźiówka
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Pustelnik
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Legacz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Suchowizna
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Lubomin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m.
Pustelnik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m.
Legacz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Wólka Czermińska
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Ładzyń
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m.
Suchowizna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m.
Lubomin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka
Czernińska
Budowa scieci kanalizacji sanitarnej w m. Ładzyń
Obsługa geodezyjna inwestycji w m. Rządza
Projekt oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Rządza
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
w m. Rządza
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rządza
SUMA
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

55 000,00 zł

0,00

55 000,00 zł

0,00

55 000,00 zł

0,00

55 000,00 zł

0,00

4 358 250,00 zł

556 000,00 zł

877 500,00 zł

96 000,00 zł

55 000,00 zł

0,00

55 000,00 zł

0,00

315 000,00 zł

104 000,00 zł

697 500,00 zł

208 000,00 zł

915 000,00 zł
2 360 000,00 zł
10 000,00 zł

232 000,00 zł
332 000,00 zł
0,00

50 000,00 zł

0,00

500 000,00 zł
810 000,00 zł
15 131 500,00 zł

0,00
240 000,00 zł
2 376 000,00 zł
17 507 500,00 zł

Opisane i wycenione powyżej warianty rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy
Stanisławów obrazują jakie środki finansowe należy zabezpieczyć w celu realizacji
programu. Najbardziej uzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym jest
koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej opisana w Wariancie „II”.

12.0. Proces inwestycyjny – propozycje.
Proces inwestycyjny rozwiązania gospodarki ściekowej powinien zostać
rozłożony na etapy. Harmonogram wykonania robót należy dostosować do możliwości
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania i możliwości zaangażowania środków
własnych w danym roku budżetowym co uzależnione jest od wielu czynników.
Sugerowana kolejność rozpoczęcia kontynuacji rozwiązania gospodarki ściekowej na
terenie gminy Stanisławów powinna uwzględniać jako priorytet rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej zlewni oczyszczalni „Centralna”.
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Tabela 31. Propozycje podziału procesu inwestycyjnego na etapy.
L.p.

Zakres robót

1
2
3
4
5
6
7
8

Wykonanie map do celów projektowych dla Wariantu II
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Sokóle
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sokóle
Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m.Sokóle
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Zalesie
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Zalesie
Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do m. Zalesie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goździówka
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Goźdźiówka
Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goździówka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pustelnik
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pustelnik
Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pustelnik

124 500
1 218 750
55 000
208 000
1 192 500
55 000
152 000
1 207 500

14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Legacz
15 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Legacz
16 Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Legacz
17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Suchowizna
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
18
Suchowizna
19 Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Suchowizna
20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubomin
21 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Lubomin
22 Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubomin
23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Czernińska
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka
24
Czermińska
Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka
25
Czernińska
26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ładzyń
27 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ładzyń
28 Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ładzyń
29 Obsługa geodezyjna inwestycji w m. Rządza
Projekt oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m.
30
Rządza
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m.
31
Rządza
32 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rządza
33 Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rządza

877 500
55 000
96 000
315 000

877 500
55 000
96 000
315 000

55 000
104 000
697 500
55 000
208 000
915 000

55 000
104 000

9
10
11
12
13

SUMA

kwota brutto

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 452 750

1 452 750

185 333

185 333

2024

2025

2026

2027

124 500
1 218 750
55 000
208 000
1 192 500
55 000
152 000
1 207 500

55 000
248 000
4 358 250
55 000
556 000

55 000
248 000
1 452 750
55 000
185 333

697 500
55 000
208 000
915 000

55 000

55 000

232 000
2 360 000
55 000
332 000
10 000

232 000
2 360 000
55 000
332 000
10 000

50 000

50 000

500 000
810 000
240 000

500 000
810 000
240 000

17 507 500

1 606 250

1 399 500

1 510 500

1 693 083
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Propozycje podziału procesu inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynikają z
układu administracyjnego poszczególnych sołectw.
Szczegółowy długoletni plan
inwestycyjny w praktyce uzależniony jest od decyzji władz gminy oraz możliwości
pozyskania dofinansowania zewnętrznych źródeł Kwoty wartości poszczególnych etapów
budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie zawierają kosztów wykonania przyłącza. Koszt
przyłącza nie stanowi kosztów kwalifikowanych i leży po stronie właścicieli nieruchomości
podłączanych do sieci. Kolejność budowy oczyszczalni przydomowych może być
realizowana zgodnie z zapisami.
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12.1. Lokalna oczyszczalnia ścieków w m. Rządza .
Na podstawie bilansu ścieków zamieszczonego w części 10. Warianty
rozwiązania gospodarki ściekowej Wariant „II” dla miejscowości Rządza dobrano grupową
oczyszczalnię ścieków o przepustowości Qdmax – 50 m3/d. z odprowadzeniem ścieku
oczyszczonego do cieku wodnego. Oczyszczalnia zostanie zbudowana na działce
uzbrojonej należącej do gminy Stanisławów. Działka znajduje się w strefie zamieszkania. Z
uwagi na lokalizację oczyszczalni w strefie zamieszkania proponuje się technologię
oczyszczania ścieków w postaci obrotowych złóż tarczowych. Oczyszczalnia
charakteryzuje się brakiem bardzo wysoką skutecznością oczyszczania ścieków już przy
obciążeniu rzędu 30 % oraz brakiem nieprzyjemnych odorów wydobywających się ze
zbiornika. Brak odorów wynika z tego, że proces napowietrzania ścieku następuje poprzez
obrót tarcz i przelewanie się ścieku a nie przez napowietrzanie wymuszone dmuchawą.
Proces oczyszczania ścieków:
Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie
biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo
usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej
biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w tej strefie poruszają się z prędkością
dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy,
składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki
zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.
Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale,
a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej
strefy dysków (druga biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu
czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.
Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej
(złoże obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których
narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i
szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują
składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków
obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych.
Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtórnego, w którym znajduje się pompa recyrkulująca osad z osadnika wtórnego, do
wstępnego. Praca pompy jest zautomatyzowana i sterowana czasowo. Rozwiązanie
zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża.
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Osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co 3 miesiące; w zależności od jakości
dopływającego ścieku. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń
opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.
Sygnalizacja
Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy
pompy recyrkulacji- sterowany czasowo. Awaria będzie sygnalizowana wizualnie.
Parametry
Układ składa się z dwóch równoległych modułów. Parametry techniczne pojedynczego
modułu przedstawia tabela poniżej.
LP.
1.
2.

Dane
Materiał zbiornika
Technologia

Jednostka
-

3.

Maksymalna ilość ścieku w ciągu
doby
Ilość RLM

m3/d

Parametry
GRP
Obrotowe
biologiczne
25,0

RLM

125

4.
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5.
6.
7.
8.
9.

Maksymalny dzienny ładunek BZT5
Zasilanie
Moc silnika napędzającego złoże
Moc pompy zawracania osadu
Zajmowana powierzchnia

Kg
W
W
m2

7,5
Trójfazowe
370
480
20

Oczyszczalnia ścieków dla 250 RLM -technologia pracy złoża tarczowe.

13.0. Finansowanie Wariantu „II”
Założenia współfinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy
kanalizacyjnych:
- dokumentacja projektowa i obsługa geodezyjna finansowane z budżetu gminy,
- finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 100 % z połączonych środków
zewnętrznych i budżetu gminy,
- finansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej po stronie mieszkańców gminy
(przyjęto 4000 zł.).
- inwestycje finansowane z WFOŚiGW w Warszawie w podziale na: dotacja (wynikająca z
umorzenia pożyczki -30 %), pożyczka 50 %, budżet gminy 20 %.
- inwestycje finansowanie z PROW 2014-20 w podziale na: dotacja 63,63 %, budżet gminy
36,37 %.
Zakończenie realizacji Programu Rozwiązania Gospodarki Ściekowej na terenie gminy
Stanisławów jest realne do końca 2027 roku.
W kolejnych latach można rozpocząć realizację Programu Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków.
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14.0.Źródła finansowania Programu Rozwiązania Gospodarki Ściekowej
Źródła finansowania inwestycji związanych z gospodarką ściekową są obecnie
znacznie ograniczone. Dostępne będą jeszcze nabory z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w ramach budżetu z Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
Nowa pula środków unijnych po 2020 r. nie jest jeszcze dokładnie sprecyzowana odnośnie
warunków i zakresu dofinansowania.
Obecnie dostępne są krajowe środki umożliwiające samorządom planowanie inwestycji
związanych z ochroną środowiska, jednak pula budżetu jest znacznie ograniczona.

14.1.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
W ramach POIiŚ wdrażany jest Priorytet Inwestycyjny 6.2. Inwestowanie w sektor
gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii
w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.
Cele szczegółowe.
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego
zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zrównoważone
gospodarowanie zasobami oraz zwiększenie dostępności ludności do infrastruktury
środowiskowej.
Zostanie to osiągnięte dzięki uzupełnieniu systemu gospodarki wodno-ściekowej.
Priorytet dotyczy finansowania inwestycji zlokalizowanych na obszarach aglomeracji
ujętych w rejestrze Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Gmina Stanisławów w części wchodzi w obszar wpisany w rejestr aglomeracji powyżej
2000 RLM. W związku z tym, że znaczny obszar gminy Stanisławów objęty aglomeracją
został już skanalizowany dostępność POIiŚ jest ograniczona.
Zakres interwencji
W zakresie poprawy stanu i ilości zasobów wodnych oraz ochrony Morza Bałtyckiego w
Polsce kluczowe działania, jakie będą podejmowane dotyczą więc ograniczania ładunku
zanieczyszczeń z sektora komunalnego. W ramach priorytetu inwestycyjnego wspierane
będą projekty, które przyczynią się do wypełniania przez Polskę zobowiązań unijnych (w
szczególności Dyrektywy 91/271/EWG r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych).
Finansowana więc będzie zarówno budowa nowej infrastruktury jak i modernizacja
istniejących już obiektów m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii,
podwyższonego stopnia usuwania biogenów lub zwiększenia przepustowości systemu.
Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:
kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM
(próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w:
- systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków;
- systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych
projektów);
- infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych;
- racjonalizacji gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu
oczyszczania ścieków przemysłowych.
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Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe:
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla organów władzy
publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek
organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w
ich imieniu jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących
usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.
Planowane wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej.
Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej. Pomoc publiczna może występować w
przypadku projektów związanych z racjonalizacją gospodarowania wodą w procesach oraz
poprawą procesu oczyszczania ścieków realizowanych przez przedsiębiorców.
Wysokość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

14.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Finansowane są operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i
oczyszczania ścieków komunalnych.
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Beneficjenci
- gmina,
- spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,
- związek międzygminny.
Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
- realizowana jest w miejscowości, należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
- realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- nie ma charakteru komercyjnego;
- jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, w przypadku gdy taki istnieje lub
lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
- spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają
zastosowanie do tej operacji;
- realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez
okres związania celem.
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru.
Przewiduje się preferencje dla operacji, które dotyczą łącznie gospodarki wodnej i
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gospodarki ściekowej. W przypadku operacji z zakresu gospodarki ściekowej przewiduje
się preferencje dla operacji, które zapewnią odprowadzanie ścieków większej liczbie
gospodarstw domowych.
Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy, w zakresie zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, dla operacji powiązanych z
inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej.
Wielkość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł
na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
PROW jest w całym kraju po pierwszym naborze wniosków. Pozostaną środki z rezerwy
uzyskanej po zmniejszeniu dotacji w wyniku przetargów.

14.3. WFOŚiGW - Zasady dofinansowania inwestycji.
Zasady dofinansowania inwestycji z WFOŚiGW w Warszawie określane są w
corocznych uchwałach Rady Nadzorczej.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
corocznie realizowany jest program „Zadania z zakresu ochrony wód”.
Cel programu
1) Ochrona środowiska, w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu
Akcesyjnego.
2) Wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi
przeznaczonych na ochronę wód.
3) Spełnienie wymogów w zakresie redukcji ładunków zanieczyszczeń, w tym związków
biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych do wód.
4) Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.
5) Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa
zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Beneficjenci (strony umów o dofinansowanie z Funduszem)
1) Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych
jednostek
samorządu terytorialnego;
3) pozostałe osoby prawne;
4) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Forma dofinansowania
1) Pożyczka;
2) pożyczka długoterminowa i pomostowa, przeznaczona na zachowanie płynności
finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie w
różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że
łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100 % kosztów
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kwalifikowanych zadania.
Intensywność dofinansowania
1) Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na
zakupie środków trwałych i wyposażenia, w formie pożyczki wynosi do 100 %
kosztów
kwalifikowanych.
2) Wysokość pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej wynosi do 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a dotacją
rozwojową dla projektu. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od
warunków danego programu UE.
Zasady umarzania pożyczek
1) Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane z wyjątkiem:
a) pożyczek udzielonych na realizację zadań z udziałem środków UE;
b) pożyczek, których okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie;
c) pożyczek udzielonych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej położonej poza
aglomeracją,
w których na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego zostanie wykonanych mniej niż 10
przyłączy/km lub zostanie podłączonych mniej niż 40
mieszkańców na km;
d) pożyczek udzielonych na budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych bez
wymiernego
efektu ekologicznego (np. bez wykonania dodatkowych przyłączy);
e) pożyczek, w przypadku których efekt ekologiczny wymagany do osiągnięcia jest
mniejszy niż 25 % w stosunku do możliwości, jakie stwarza realizowane zadanie na dzień
określony w umowie;
f) pożyczek udzielonych na zakup samochodów/ pojazdów np. do czyszczenia i
udrażniania
kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko- ładowarek wykorzystywanych w procesach
technologicznych oczyszczalni.
2) Umorzenie dokonywane jest na warunkach obowiązujących w niniejszym
programie, po złożeniu wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki lub wniosku o
umorzenie części pożyczki w wysokości od 10 do 50 %.
3) Niezbędne warunki częściowego umorzenia pożyczki stanowią:
a) wywiązanie się przez beneficjenta z warunków umowy pożyczki;
b) złożenie stosownego wniosku/wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki przed
dokonaniem jej całkowitej spłaty;
c) terminowe zakończenie zadania w pełnym zakresie rzeczowym, z uwzględnieniem pkt
8;
d) terminowe osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie określonym w karcie
efektu
ekologicznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 8;
e) terminowe złożenie rozliczenia końcowego, z uwzględnieniem, iż w sytuacji opóźnienia
w przedłożeniu rozliczenia końcowego - wysokość kwoty przypadającej do umorzenia
ulega zmniejszeniu odpowiednio o 0,5 % kwoty zaciągniętej pożyczki za każdy dzień
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opóźnienia;
f) terminowa spłata kapitału i odsetek, z uwzględnieniem, iż w sytuacji powstania opóźnień
w spłacie rat kapitałowych i odsetek, wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega
następującemu zmniejszeniu:
- w przypadku opóźnienia w spłacie rat kapitałowych wysokość kwoty przypadającej
do umorzenia ulega zmniejszeniu o 0,5 % kwoty wypłaconej pożyczki za każdy dzień
opóźnienia;
- w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek wysokość kwoty przypadającej do
umorzenia ulega zmniejszeniu o kwotę odsetek, które wpłynęły na konto Funduszu po
upływie terminu;
- w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek przekraczającego łącznie w okresie spłaty
pożyczki 30 dni – umorzenie nie przysługuje.
g) wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody Funduszu,
co potwierdzone jest w trakcie składania wniosku o udzielenie pożyczki, rozliczenia
końcowego oraz wystąpienia/wniosku o umorzenie części pożyczki;
h) spełnienie wymogów prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia do użytkowania
obiektów powstałych w ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.
4) Wniosek lub wystąpienie o częściowe umorzenie pożyczki Fundusz rozpatruje w roku, w
którym to umorzenie przysługuje.
5) Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki odpowiednio do przyznanej wysokości
umorzenia, pomniejszone o ewentualne kary za nieterminowe złożenie rozliczenia końcowego
oraz za nieterminowe spłaty rat kapitałowych oraz należnych odsetek.
6)Decyzje w sprawach umorzenia pożyczki i jej wysokości podejmuje Fundusz na etapie
rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę: rodzaj zadania,
planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny i rzeczowy, wskaźnik G lub P, procent powierzchni
objętej ochroną obszarową NATURA 2000 oraz przepisy i dopuszczalne
poziomy
intensywności pomocy publicznej.
7)Beneficjent zobowiązany jest wybrać wysokość umorzenia na etapie składania wniosku o
dofinansowanie inwestycji. Wybrany na tym etapie wariant umorzenia nie ulega zmianie, nie może
być również negocjowany w trakcie trwania umowy pożyczki.
8) W uzasadnionych przypadkach, kiedy różnica pomiędzy założonym w umowie efektem
ekologicznym i zakresem rzeczowym, a rzeczywiście osiągniętym/wykonanym jest mniejsza lub
równa 10 % wskaźnika, opisanego w karcie efektu ekologicznego, Fundusz może uznać, iż efekt
ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty.
9)Dla jednostek samorządu terytorialnego wysokość umorzenia kwoty zaciągniętej pożyczki nie
może przekroczyć 50 % zgodnie z poniższymi wariantami:
a) WARIANT 1: do 10 % wypłaconej kwoty pożyczki po złożeniu wystąpienia o
częściowe umorzenie pożyczki. Wysokość umorzenia części pożyczki, ulega zwiększeniu o 5 %
kwoty pożyczki dla gmin i powiatów, których wskaźnik /odpowiednio/ G lub P określony dla roku
poprzedzającego rok podjęcia uchwały o umorzeniu, ma wartość mniejszą lub równą
/odpowiednio/ 650 i 85; 5 % kwoty pożyczki dla gmin i powiatów, których co najmniej 30 %
powierzchni objęte jest ochroną obszarową NATURA 2000.
b) WARIANT 2: do 30 % wypłaconej kwoty pożyczki w przypadku przeznaczenia całości środków
pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej wskazanego we wniosku o umorzenie, które zakończone zostanie w terminie
do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu (zostanie zawarta
umowa umorzeniowa). Wysokość umorzenia części pożyczki, ulega zwiększeniu o:
- 5 % kwoty pożyczki dla gmin i powiatów, których wskaźnik /odpowiednio/ G lub P
określony dla roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały o umorzeniu, ma wartość
mniejszą lub równą /odpowiednio/ 650 i 85;
- 5 % kwoty pożyczki dla gmin i powiatów, których co najmniej 30 % powierzchni objęte jest
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ochroną obszarową NATURA 2000.
Dla zadań realizowanych
przez JST związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków wysokość umorzenia wynosić może do 40 % wypłaconej kwoty
pożyczki, w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na
realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wskazanego we wniosku o umorzenie, które zakończone zostanie w terminie do 2
lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu (zostanie zawarta umowa umorzeniowa).
Wysokość umorzenia części pożyczki, ulega zwiększeniu o:
- 5 % kwoty pożyczki dla gmin i powiatów, których wskaźnik /odpowiednio/ G lub P
określony dla roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały o umorzeniu, ma wartość
mniejszą lub równą /odpowiednio/ 650 i 85;
- 5 % kwoty pożyczki dla gmin i powiatów, których co najmniej 30 % powierzchni objęte
jest ochroną obszarową NATURA 2000.
Rodzaje przedsięwzięć
- Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na porządkowaniu
gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę, modernizację istniejących
oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz budowę i przebudowę istniejących
sieci kanalizacyjnych;
- zagospodarowaniu osadów ściekowych;
- budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej (za
podłączenie do kanalizacji uznawany jest przewód łączący wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w budynku odbiorcy z przewodem sieci kanalizacyjnej, tj. odcinek
od budynku do pierwszej studzienki na posesji lub do granicy posesji w przypadku braku
studzienki;
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających certyfikat zgodności z
normą PN - EN 12566-3+A2:2013;
- zakupie samochodów lub pojazdów do czyszczenia i udrażniania kanalizacji, wozów
asenizacyjnych, koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach technologicznych
oczyszczalni;
- budowie,
rozbudowie
lub
remoncie
kanalizacji
deszczowej
oraz
infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania,
retencjonowania lub oczyszczania wód opadowych;
- budowie, rozbudowie lub remoncie zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą;
- inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony wód.
Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy:
a) opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji;
b) budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków,
przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, demontaż i
rozbiórkę urządzeń i obiektów, które podlegają modernizacji lub wymianie;
c) budowę, rozbudowę lub remont zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą;
d)budowę, przebudowę lub modernizację budynków technologicznych i laboratoriów;
e) sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne w obrębie oczyszczalni ścieków oraz
przyłącza;
f) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku o ile stanowi to element realizowanej
inwestycji;
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g) budowę podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej;
h) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
i) usuwanie kolizji z innymi mediami ;
j)zakup i montaż aparatury, urządzeń i materiałów (w tym aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki, o ile stanowi element realizowanej inwestycji);
k) obsługę geodezyjną;
l)nadzór nad realizacją inwestycji;
m)opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi nie należącej do wnioskodawcy;
n) zakup pojazdów do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych oraz koparkoładowarek (wykorzystywanych wyłącznie w procesach technologicznych oczyszczalni);
o) inne koszty niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego.
p) w przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące
wytyczne z zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujące w ramach poszczególnych
programów, zatwierdzone przez właściwą instytucję.
r) podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on
koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego
odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów. W przypadku projektów
dofinansowanych ze środków UE stosuje się obowiązujące odpowiednie wytyczne.

14.4. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).
Bank BOŚ dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowujących inwestycje
związane z budową infrastruktury technicznej ochrony środowiska uruchomił dwie linie
kredytowe.
1. Kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady Europy).Przeznaczenie:
inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska
Okres finansowania: minimalny okres 4 lata od daty podpisania umowy kredytu,
maksymalny okres zgodnie z wnioskiem klienta lub dokumentem zamówienia publicznego
Waluta: PLN.
Kwota kredytu: do 50 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia.
Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat.
Możliwość łączenia różnych źródeł finansowania
2. Kredyty inwestycyjne ze środków EBI (Europejski Bank Inwestycyjny).
Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych w następujących sektorach:
- ochrona środowiska,
- infrastruktura,
- odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna,
- usługi zdrowotne i socjalne,
- edukacja, badania, rozwój i innowacje, rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
- polityka rozwoju regionalnego,
Okres finansowania: minimalny okres 5 lat od daty podpisania umowy kredytu,
maksymalny okres zgodnie z wnioskiem klienta lub dokumentem zamówienia publicznego.
Waluta: PLN.
Kwota kredytu: do 50 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia.
Wartość projektu: minimalna wartość projektu 40 tys. EUR lub równowartość w PLN,
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maksymalna wartość projektu 25 mln EUR.
Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat.
Możliwość łączenia różnych źródeł finansowania.

14.5. Inne źródła finansowania.
Dodatkowe środki przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska można
uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Jednak wysokość dofinansowania jest
niewielka. Można wspomóc stosunkowo małe inwestycje rzędu kilkuset tysięcy złotych.
Europejski Fundusz Leasingowy uruchomił możliwość finansowania oczyszczalni ścieków
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw. Koszt leasingu jest jednak
bardzo wysoki. Bardziej opłacalne są ścieżki finansowe proponowane przez Bank BOŚ.

15.0. Zagrożenia dla koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Koncepcja kompleksowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni
ścieków „Centralna” posiada liczne zagrożenia dla realizacji. Zagrożenia można rozpoznać
i uwzględnić je w fazie przygotowania i realizacji inwestycji.
Główne zagrożenia:
- Trudności w fazie projektowania z uzgodnieniem trasy sieci kanalizacyjnej i lokalizacji
przepompowni ścieków.
Przeciwdziałanie: włączenie się w pomoc w uzgodnienia z mieszkańcami radnych i
sołtysów, ewentualnie Wójta.
- Małe zainteresowanie mieszkańców na podłączenie się do projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej.
Przeciwdziałanie: uświadamianie mieszkańców odnośnie ich obowiązków wynikających z
Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224,
poz. 1337). Urealnianie stawek opłat za przyjęcie ścieku dowożonego. Rozliczanie
mieszkańców z ilości generowanych i usuwanych ścieków.
Urealnienie przed budową ilości przyłączy kanalizacyjnych.
- Wycofywanie zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w fazie budowy.
Przeciwdziałanie: Przygotowanie odpowiednich umów z właścicielami działek na
wyrażenie zgodny na budowę z zastrzeżeniem konsekwencji finansowych wynikających z
przyszłej odmowy zgody na wejście na budowę.

16.0. Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.
Zgodnie z Wariantem „II” analizy wykonalności w celu skanalizowania obszarów gminy o
zabudowie rozproszonej należałoby wybudować 709 przydomowych oczyszczalni
ścieków. Obecne priorytety inwestycyjne do 2017 roku polegające na etapowej
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wymagają zaangażowania corocznie dużych
środków finansowych przy ograniczonych możliwościach pozyskania zewnętrznych źródeł
dofinansowania. Realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
należy odłożyć w czasie. Obecnie możliwe jest przeznaczenie przez Radę Gminy
ograniczonych środków na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy.
Krajowy rynek przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje wiele różnych
technologii bardziej lub mniej sprawdzonych w użytkowaniu. W ostatnich latach wszystkie
jednostki finansujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zarówno ze środków
krajowych jak i z funduszy Unii Europejskiej narzucają wymóg zastosowania urządzeń
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posiadających oznakowanie CE i odpowiadających normie PN-EN 12566-3+A2:2013.
Dodatkowo instalacja musi posiadać wskazany punkt poboru próbek ścieku surowego i
oczyszczonego. Wymagania instytucji finansujących spełniają biologiczne oczyszczalnie
ścieków z napowietrzaniem.
Przeznaczenie przydomowych oczyszczalni ścieków:
•
osiedla mieszkaniowe,
•
domy jednorodzinne,
•
szkoły wiejskie, sanatoria,
•
ośrodki zdrowia, lecznice,
•
hotele, punkty gastronomiczne,
•
ośrodki kempingowe, pensjonaty,
•
obiekty użyteczności publicznej.
W zależności od przeznaczenia przydomowej oczyszczalni ścieków należy dobrać
odpowiednią technologię oczyszczania ścieków.
Przygotowanie gminnego Programu Rozwiązania Gospodarki Ściekowej należy rozpocząć
od rozpoznania faktycznych potrzeb i przyjęcia perspektywy finansowej rozwiązania
problemu.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków planuje się budować na obszarach zabudowy
rozproszonej. Większość sołectw o zabudowie zwartej posiada obrzeża, które są w
znacznym stopniu oddalone od centrum wsi i gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest
ekonomicznie nieuzasadniona. Szacuje się, że zasadność budowy systemu zbiorczego
występuje w ok. 75 %. W związku z powyższym w tabeli ujęto sołectwa o zabudowie
rozproszonej przeznaczone w 100 % pod budowę systemu indywidualnego oraz
częściowo (25 %) obrzeża obszarów zabudowy zwartej.
Tabela nr 32. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w Wariancie „II”
Oczyszczalnie przydomowe
Całkowita
ilość
mieszkańców

Ilość
mieszkańców
obj.
przydomowymi
oczyszczalniami

Ilość
oczyszczalni
przydomowych

144
168
142
305
125
246

144
168
142
305
125
74

36
42
36
76
31
18

303

303

76

8.
9.
10.
11.

BOREK CZARNIŃSKI
CHOINY
CIOPAN
CISÓWKA
CZARNA
GOŹDZIÓWKA
KOLONIE
STANISŁAWÓW
LEGACZ
LUBOMIN
ŁADZYŃ
ŁĘKA

95
208
333
112

29
62
100
112

7
16
25
28

12.

OŁDAKOWIZNA

86

86

22

13.
14.

PAPIERNIA
PORĄB

137
67

137
67

34
17

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejscowość
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15.

PUSTELNIK

558

167

42

16.

RZĄDZĄ

400

160

40

17.
18.

SOKÓLE
SUCHOWIZNA

208
106

62
32

16
8

19.

SZYMANKOWSZCZYZNA

90

90

23

20.
21.
22.

WÓLKA CZARNIŃSKA
WÓLKA-KONSTANCJA
WÓLKA PIECZĄCA

231
87
125

69
87
125

17
22
31

23.

WÓLKA WYBRANIECKA

101

101

25

24.
25.

ZALESIE
ZAWIESIUCHY
SUMA

152
43
4572

46
43
2836

11
11
709

Ilość 709 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przyjęta jest jako 100 % potrzeb.
Faktycznie można przyjąć realne chęci współfinansowania inwestycji przez mieszkańców
na ok. 50 %, tj. ok. 350 szt.

16.1 Technologie w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Omówienie technologii pracy przydomowych oczyszczalni ścieków ograniczamy do grupy
urządzeń biologiczno-mechanicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 125663+A2:2013.
Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków.
Grupa biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków składa się z urządzeń
pracujących w różnych technologiach. Najpopularniejsze z nich to:
- niskoobciążony osad czynny,
- niskoobciążony osad czynny ze złożem biologicznym,
- SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny,
- obrotowe złoża tarczowe,
Proces technologiczny oczyszczenia ścieków.
Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z
wody przez organizmy żywe. Procesy przemian biochemicznych mogą zachodzić w
warunkach tlenowych, anoksycznych (niedotlenienia) oraz beztlenowych.
Warunki anoksyczne panują przy niewielkim stężeniu tlenu rozpuszczonego w wodzie (do
0,5 mg O2/dm3), lecz w obecności tlenu związanego, np. w postaci azotanów. Rozkład
materii organicznej przez mikroorganizmy (głównie bakterie) przebiega znacznie szybciej
w warunkach tlenowych niż beztlenowych. W celu zapewnienia warunków tlenowych
ścieki w bioreaktorze będą napowietrzane dyfuzorami umieszczonymi na dnie zbiornika.
Mikroorganizmy wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków mogą być zawieszone w
wodzie, w formie tzw. kłaczków osadu czynnego, lub pokrywać pewne powierzchnie w
postaci tzw. błony biologicznej. Wzrost bakterii zależy od dostępności pokarmu,
temperatury, stężenia
PROSKOL Beata Skolimowska 08-110 Siedlce, Topolowa132

S t r o n a | 45

KONCEPCJA KANALIZACJI SANITARNEJ I GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

tlenu itp. Ciąg technologiczny oczyszczalni składać się będzie z następujących urządzeń:
komory osadnika wstępnego, komory nitryfikacji osadu czynnego, osadnika wtórnego. W
zależności od przepustowości oczyszczalni komory mogą być integralnymi częściami
jednego zbiornika, lub w postaci oddzielnych zbiorników połączonych w ciąg
technologiczny.
Komora osadnika wstępnego.
Osadniki wstępne montowane są przed urządzeniami do biologicznego oczyszczania
ścieków. Służą one do usuwania zawiesiny łatwo opadającej i niewielkich ilości cząstek
lżejszych od wody. W wyniku sedymentacji cząstki cięższe od wody tworzą osad na dnie
zbiornika, a cząstki lżejsze – kożuch. W osadniku wydziela się pojemność zajętą przez
kożuch, część przepływową i część dolną do gromadzenia osadu. Czas zatrzymania
ścieków w osadniku wstępnym określa się na t = 4 do 8 godzin w odniesieniu do średniego
dobowego dopływu ścieków (Zb. Heidrich, 1998 r - „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”
str. 56).
Komora nitryfikacji osadu czynnego.
W komorze osadu czynnego następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków oraz
kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów, które wykorzystują zanieczyszczenia
zawarte w ściekach jako pożywkę. W wyniku tlenowego rozkładu biochemicznego
zanieczyszczeń zawartych w ściekach w komorach napowietrzania następuje przyrost
masy osadu czynnego. Organizmy żywe absorbują i zużywają do swoich procesów
życiowych rozpuszczone związki organiczne zawarte w ściekach. Dominują tu bakterie
tlenowe, zużywając tlen z powietrza przepływającego przez wypełniony złożem reaktor.
Powietrze na dno zbiornika tłoczone jest dmuchawami gdzie umieszczone są dyfuzory
zapewniające drobnopęcherzykowe napowietrzanie ścieku. Ilość doprowadzania
powietrza będzie sterowana automatycznie. Sterownik czasowy będzie włączał i wyłączał
dmuchawę, zapewniając okresowe napowietrzanie ścieków. Z komory osadu czynnego
odpływa mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu. W celu oddzielenia osadu od
oczyszczonych ścieków stosuje się sedymentację w osadnikach wtórnych. Oddzielony
osad cyrkuluje do komory napowietrzania, a jego nadmiar usuwa się do osadnika
wstępnego.
Osadnik wtórny.
Osadnik wtórny współpracuje z biologiczną komorą nitryfikacyjną osadu czynnego. Ścieki
do osadnika wtórnego dopływają grawitacyjnie. Prawidłowe procesy oczyszczania ścieków
w osadniku wtórnym przebiegają jeżeli czas przepływu przez zbiornik jest dłuższy niż 3,5
godziny. W osadniku wtórnym zamontowana jest pompa mamutowa do recyrkulacji
osadów do osadnika wstępnego, oraz pompa mamutowa do recyrkulacji ścieków.
Proces technologiczny oczyszczenia ścieków odbywa się w pełni automatycznie za
pomocą sterownika.
Oczyszczalnie występują jako jednozbiornikowe lub wielozbiornikowe.
Niskoobciążony osad czynny.
Oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego występują
najczęściej jako jednozbiornikowe. Działają bardzo sprawnie przy stałym dopływie ścieku.
Podstawową wadą oczyszczalni jest wypłukiwanie osadu przy większym jednorazowym
zrzucie ścieku z budynku. Oczyszczalnia jest całkowicie nieodporna na okresowe zaniki w
dopływie ścieku (okresy urlopowe). W tym czasie osad czynny obumiera. Okres
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samoczynnego technologicznego rozruchu wynosi min. 30 dni przy temperaturze
zewnętrznej + 12 stopni Celsjusza.
Zalety oczyszczalni:
- najniższa cena zakupu urządzeń,
- mała powierzchnia zabudowy,
- stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne,
- stosunkowo prosta obsługa.
Wady oczyszczalni:
- działanie przepływowe, brak odporności na falowe zwiększone zrzuty ścieku surowego,
- bardzo częste wykonywanie czynności obsługowych,
- całkowity brak odporności na zaniki dopływu ścieków, parametry ścieku oczyszczonego
nie odpowiadają przepisom prawnym,
- oczyszczalnia z uwagi na duże wahania parametrów ścieku na odpływie nie powinny być
dopuszczone do zastosowania.

Zbiornik oczyszczalni ścieków pracującej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.

Niskoobciążony osad czynny ze złożem biologicznym.
Technologia polega na połączeniu technologii niskoobciążonego osadu czynnego i
technologii złóż biologicznych, co wyeliminowało brak odporności na okresowe zaniki w
dopływie ścieku (okresy urlopowe).
Oczyszczalnie występują jako niskoobciążony osad czynny z zanurzonym złożem
biologicznym lub niskoobciążony osad czynny ze złożem fluidalnym. Ścieki bytowe z
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wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i gospodarczego
doprowadzane będą grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez studzienkę rozdzielczą.
We wlocie osadnika następuje spowolnienie strumienia ścieków, który eliminuje możliwość
wymieszania osadu mineralnego i organicznego.
Osadnik posiada wydłużony kształt, który gwarantuje powolny i stabilny przepływ ścieków.
Sedymentujące zanieczyszczenia tworzą osad, który poddany jest działaniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do częściowego
rozkładu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym
tłuszcze, flotują i tworzą na powierzchni tzw. kożuch. W wyniku działania bakterii powstają
bardziej ustabilizowane związki organiczne oraz gazy: siarkowodór, dwutlenek węgla i
metan. Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane przez otwór dekompresyjny i
wentylację wysoką. Siarkowodór łączy się z metalami zawartymi w osadzie, tworząc
nierozpuszczalne siarczki, co znacznie eliminuje uciążliwość zapachową osadników
gnilnych. Sklarowane ścieki ze znacząco zredukowaną zawartością zawiesin oraz BZT¬5
przepływają przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane są do reaktora biologicznego
pracującego w technologii zanurzonego, napowietrzanego złoża biologicznego z komorą
aeracji stanowiącą także zintegrowany osadnik wtórny.
Złoże biologiczne jest biologiczną częścią oczyszczania przydomowej oczyszczalni
ścieków. Z tego też względu musi być montowane po osadniku gnilnym, w którym
zachodzą wstępne procesy oczyszczania głównie na drodze mechanicznej (sedymentacja,
flotacja, dekantacja, filtrowanie). Ścieki z osadnika gnilnego wpływają do pierwszej komory
reaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego
wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia
hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako
wewnętrzny cyrkulator reaktora. Pojemność pierwszej komory pozwala na przetrzymanie
ścieków na poziomie ponad 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów
biologicznego oczyszczania. Po oczyszczeniu ścieki przepływają do drugiej komory
reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej. W drugiej komorze, ładunek
zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy
dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla błony biologicznej i
osadu nadmiernego. Pojemność drugiej komory także pozwala na ponad 20 godzinne
przetrzymanie ścieków, gwarantujące bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu
przebiega w pełni proces nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr końcowy
zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny.
Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory anoksycznej, pozwalającej na częściową
denitryfikację ładunku zanieczyszczeń. Czas przepływu ścieków przez filtr wynosi ok. 1
godziny.
Odbiornikiem ścieku oczyszczonego może być grunt poprzez drenaż rozsączający,
studnię chłonną, tunele filtracyjne lub do rowu melioracyjnego, czy cieku wodnego.
Oczyszczalnia pracująca w technologii złoża biologicznego wspomaganego osadem
czynnym jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem technicznym służącym do
oczyszczania ścieków możliwym do zastosowania na każdej działce o różnych warunkach
gruntowo-wodnych. Oczyszczalnia powinna być zaprojektowana przez osoby posiadające
odpowiednie przygotowanie i wiedzę techniczną.
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Bioreaktor oczyszczalni pracującej technologii niskoobciążonego osadu czynnego z
zanurzonym złożem biologicznym.

Niskoobciążony osad czynny z fluidalnym złożem biologicznym.
Ścieki surowe poprzez przyłącze kanalizacyjne budynku mieszkalnego trafiają do
osadnika wstępnego, będącego pierwszą komorą zbiornika oczyszczalni przydomowej.
We wlocie osadnika stosuje się tzw. dopływ uspokojony, który spowalnia strumień ścieków
dopływających do niego i tym samym eliminuje możliwość mieszania się osadów
znajdujących się na dnie zbiornika. W osadniku wstępnym następują procesy
sedymentacji frakcji opadającej, oraz flotacji substancji lekkich- głównie tłuszczy. Powstały
w osadniku wstępnym kożuch na powierzchni oraz osad na dnie zbiornika podlega
procesom fermentacji w warunkach beztlenowych, gdzie po określonym czasie (12
miesięcy) podlega wybraniu poprzez tabor asenizacyjny. Proces fermentacji beztlenowej
osadu powoduje jego uwodnienie, oraz częściowy rozkład. W wyniku tego procesu
powstają gazy (dwutlenek węgla, metan, siarkowodór), które są odprowadzane poprzez
wentylacje wysoką, nie powodując tym samym uciążliwości zapachowej.
Sklarowane i wstępnie podczyszczone ścieki w osadniku, grawitacyjnie przepływają do
kolejnej komory jaką jest reaktor biologiczny ze złożem fluidalnym.
Ścieki z osadnika wstępnego wpływają do pierwszej komory reaktora z biologicznym
złożem fluidalnym, pracującym w warunkach tlenowych. Napowietrzanie odbywa się
poprzez umieszczone na dnie dyfuzory, które mają za zadanie dostarczyć tlen w postaci
drobnych pęcherzyków do kształtek o dużej powierzchni właściwej, tworzącej złoże
fluidalne. Dzięki zagwarantowaniu warunków tlenowych na kształtkach wytwarza się błona
biologiczna (biofilm), składająca się z mikroorganizmów tlenowych oczyszczających ścieki,
głównie w procesie nitryfikacji.
Po pierwszym reaktorze ścieki przepływają do drugiej komory reaktora grawitacyjnie.
Drugi reaktor ma takie same gabaryty i zasadę działania jak pierwszy, podwójna strefa
biologiczna ma za zadanie zwiększyć elastyczność pracy oczyszczalni i przede wszystkim
uodpornić ją na niedociążenie hydrauliczne. Przy stałym, małym dopływie ścieków do
oczyszczalni (poniżej 50%) błona biologiczna będzie się rozwijała głównie w pierwszym
bioreaktorze w warunkach dociążenia hydraulicznego, podczas gdy druga strefa tlenowa
będzie stanowiła bufor przed osadnikiem wtórnym. Przy pełnym obciążeniu
hydraulicznym,
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oba reaktory będą działały w warunkach dociążenia.
Oczyszczony w części tlenowej ściek przepływa w sposób grawitacyjny do ostatniej strefy
oczyszczania jaką jest osadnik wtórny. Przepływ ścieku z bioreaktora do osadnika
wtórnego jest zabezpieczony hydraulicznie przed zrzutami udarowymi poprzez
zastosowanie otworu o zmniejszonej średnicy i ograniczonej wydajności między strefami.
Osadnik wtórny ma za zadanie redukcję osadu nadmiernego powstałego w bioreaktorach,
oraz dodatkową denitryfikacje w warunkach niedotlenionych. Część osadu nadmiernego,
wraz ze ściekami w stałych odstępach czasu jest zawracana do osadnika wstępnego
poprzez pompę mamutową.
Elementem składowym oczyszczalni ścieków jest dmuchawa membranowa o mocy 55 W,
która jest odpowiedzialna za dostarczanie powietrza do dyfuzorów, oraz pompy
mamutowej znajdującej się w osadniku wtórnym.

Bioreaktor oczyszczalni ścieków pracujący w technologii złóż fluidalnych.
Zalety technologii:
- wysoka sprawność oczyszczalni, bardzo dobre parametry ścieku oczyszczonego,
- mała powierzchnia zabudowy,
- pozytywnie można ocenić tylko pracę oczyszczalni o konstrukcji dwuzbiornikowej.
- bardzo prosta obsługa,
- stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne.
Wady oczyszczalni:
- stosunkowo wysoka cena zakupu,
- wymagany stały monitoring (obserwacja) pracy oczyszczalni,
- nieprawidłowa praca oczyszczalni jednozbiornikowych -przepływowych.
SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny (Sequential Batch Reactor}.
Oczyszczanie substancji organicznych.
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Proces odbywa się w 5. fazach, które następują kolejno po sobie, i które mogą być
powtarzane kilka razy dziennie (przeważnie 4 razy na dzień).
Faza 1: Doprowadzanie ścieków z osadnika wstępnego do reaktora SBR
Ścieki nieoczyszczone przechodzą z osadnika wstępnego do reaktora SBR poprzez
podnośnik, wykonany tak, aby nie przepompowywać wstępnego osadu. Konstrukcja
podnośnika gwarantuje minimalny poziom wody w osadniku wstępnym bez konieczności
stosowania innych zanurzonych części.
Faza 2: Napowietrzanie
Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania
poprzez dyfuzory membranowe (talerzowe), które są zainstalowane na dnie zbiornika.
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany
przez szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza
używa się sprężarki. Proces napowietrzania odbywa się zasadniczo w sposób przerywany.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów:
- dostarczenie tlenu bakteriom znajdującym się w osadach, co jest niezbędne do
przemiany ich materii i do biodegradacji mikroorganizmów,
- intensywne mieszanie ścieków i wtórnego osadu.
Faza 3: Osadzanie
Jest to faza spoczynkowa, w czasie której nie odbywa się żaden proces napowietrzania.
Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika,
natomiast w górnej części pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni mogą się tworzyć
osady flotujące.
Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody
W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnośnik,
którego konstrukcja uniemożliwia przejście osadu flotującego. Zasada jego działania
gwarantuje minimalny poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych
dodatkowych, zatopionych elementów.
Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego
W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika
osadu wstępnego przy pomocy podnośnika. Po zakończeniu procesu odsysania zaczyna
się faza nr 1. Standardowo w ciągu dnia odbywają się cztery tego typu cykle (4 cykle po 6
godzin). Istnieje możliwość dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilości
cykli do potrzeb Użytkownika. Dodatkowo istnieje też możliwość ręcznego przestawienia
urządzenia na ograniczony czas pracy, na przykład w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy
znacznie skraca czas działania sprężarki.
Zalety technologii:
- wysoka sprawność oczyszczalni, bardzo dobre parametry ścieku oczyszczonego,
- mała powierzchnia zabudowy,
- bardzo prosta obsługa,
- stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne.
- duża elastyczność w przypadku wahań ilościowych i jakościowych, dopływającego
ścieku – odpowiedniej objętości bufor wstępny,
- w pełni zautomatyzowany proces oczyszczania – gwarancja najwyższej jakości
oczyszczonych ścieków,
- duża niezawodność systemu i bezpieczeństwo użytkownika– brak urządzeń ruchomych i
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elektrycznych wewnątrz zbiorników.

SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny
Obrotowe złoża tarczowe.
Ścieki doprowadzane są do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również
niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo
usuwany (raz w roku). Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej
wyżej, pierwszej biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się
z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się
biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz.
Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.
Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na tarczach
obrotowych a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest
przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). Doprowadzane ścieki,
przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym,
dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.
Następnie ścieki doprowadzane są do drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne
warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki
ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków
obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych.
Zaletą technologii obrotowego złoża biologicznego jest to, że cała powierzchnia dysków
jest stale regenerowana przez rozwój nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe
bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane nowymi.
Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtórnego, który wyłapuje obumarłą błonę biologiczną odpadającą z tarcz. Osadnik wtórny
opróżniany jest razem z wstępnym . Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i
zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.
Zbiornik oczyszczalni zabezpieczony jest pokrywą z GRP, która chroni przed wpływem
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czynników atmosferycznych, wandalizmem i przed niebezpieczeństwem wpadnięcia do
urządzenia. Pokrywa nie nadaje się do przechodzenia, a zatem nie wolno na nią
wchodzić, ani ustawiać na niej żadnych przedmiotów. Pokrywa musi być zawsze
zamknięta i wolno ją otwierać tylko w celach kontroli i konserwacji.
Zalety technologii:
- wysoka sprawność oczyszczalni przy niedociążeniu, bardzo dobre parametry ścieku
oczyszczonego,
- mała powierzchnia zabudowy,
- bardzo prosta obsługa,
- stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne.
- w pełni zautomatyzowany proces oczyszczania – gwarancja najwyższej jakości
oczyszczonych ścieków,
Wady:
- wysoka cena zakupu.

Bioreaktor oczyszczalni pracującej w technologii złóż tarczowych

16.2 Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z:
- przykanalika (przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do zbiornika
oczyszczalni,
- zbiornik (bioreaktor) oczyszczalni,
- odprowadzenie ścieku oczyszczonego do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego lub
studni chłonnej,
W przypadku podwyższonego poziomu wód gruntowych lub występowania gruntów o
ograniczonej przepuszczalności studnię chłonną i drenaż rozsączający należy wykonać w
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nasypie ziemnym.
- odprowadzenie ścieku oczyszczonego do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Schemat posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków odprowadzeniem ścieku
oczyszczonego do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego.
Instalację przydomowej oczyszczalni ścieków powinien dobierać projektant z
uprawnieniami sanitarnymi po wykonaniu badań geologicznych gruntu. Badania
geologiczne są konieczne do przeprowadzenia w celu uzyskania informacji o poziomie
wód gruntowych i wskaźniku przesiąkania gruntu. Na podstawie uzyskanej karty otworu
możemy dobrać rodzaj odprowadzenia ścieku oczyszczonego do ziemi i jego wielkość.
Przykład: potrzebna ilość metrów drenażu rozsączającego przy gruntach piaszczystych 4
mb. na 1 mieszkańca, dla gruntów gliniastych 10 – 12 mb. dla 1 mieszkańca.
Projektant na podstawie informacji uzyskanych od właściciela nieruchomości oraz
dokumentacji hydrogeologicznej dobierze odpowiednie rozwiązanie techniczne
dostosowane dla ilości mieszkańców zamieszkujących w budynku oraz możliwościach
odprowadzenia ścieku oczyszczonego do ziemi.
Poprawnie dobrana i wybudowana instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków
gwarantuje pewność wieloletniej bezproblemowej eksploatacji.
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Przykładowa instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieku
oczyszczonego do ziemi poprzez studnię chłonną w nasypie ziemnym.

16.3 Przepisy prawne regulujące budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.
−

Rozporządzenie MŚ z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
− Ustawa z dnia 27.02.2015 Prawo Wodne ( Dz. U. 2015 poz. 469 z późniejszymi
zmianami);
− Rozporządzenie MŚ z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w sprawie
określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen
oddziaływania na środowisko;
− Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62/2001; poz. 627 z
późniejszymi zmianami);
− Ustawa z dnia 20.02.2015 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 443);
− Rozporządzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z
aktualizacją;
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych;
− Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224,
poz. 1337).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).
Oczyszczalnie przydomowe (dla budynków mieszkalnych) o przepustowości do 7 m3 na
dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Podstawą prawną realizacji inwestycji jest
zgłoszenie zamiaru budowy w Starostwie Powiatowym. Do zgłoszenia należy dołączyć
opis oczyszczalni, rysunki technologiczne i plan zagospodarowania wykonany przez
projektanta
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z uprawnieniami.
Obiekty oczyszczalni ścieków należy lokalizować w odległościach:
•
5 m od krawędzi zewnętrznej budynku,
•
2 m od granicy działki,
•
4 m od krawędzi jezdni,
•
30 m urządzenia rozsączające od istniejącego ujęcia wody,
•
15 m zbiornik oczyszczalni od istniejącego ujęcia wody,
•
1,5 drenaż rozsączający powyżej poziomu wód gruntowych.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być lokalizowane na takich działkach gdzie
grunt daje gwarancję odprowadzenia ścieku oczyszczonego do ziemi, lub jest możliwość
odpływu do rowu melioracyjnego, czy cieku wodnego. Montowanie oczyszczalni w gruncie
zwartym gliniastym o wysokim poziomie wód gruntowych wiąże się z tym, że cały układ
kanalizacyjny należy podnieść i umieścić w nasypie ziemnym. Zwiększa to koszt inwestycji
o przepompownię ścieków i wykonanie nasypu ziemnego pod drenaż ale gwarantuje
poprawność działania instalacji.

16.4 Zagrożenia w realizacji Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni
Ścieków.
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków realizowany przez gminę
obarczony jest wieloma ryzykami, które należy rozpoznać i w miarę możliwości wykluczyć.
Najczęstszym problemem dla inwestora (gmina) jest wycofywanie się mieszkańców z
uczestnictwa w inwestycji bezpośrednio przed budową.
Sposobem na wykluczenie tego ryzyka jest wcześniejsze urealnienie listy poprzez
przyjęcie wpłat od mieszkańców stanowiących ich udział własny w finansowaniu
inwestycji.
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Kolejnym problemem jest zmiana decyzji o lokalizacji urządzeń w fazie wejścia
wykonawcy na budowę. Niezgodność z projektem budowy stanowi zgodnie z Prawem
Budowlanym odstępstwo istotne a więc wymaga nowego zgłoszenia zamiaru budowy.
W znacznym stopniu problem ten wynika z niewiedzy właścicieli działek odnośnie
wielkości całej instalacji i sposobu przyszłego użytkowania działki. Problem można
znacznie wyeliminować poprzez zorganizowanie przed projektowaniem spotkania z
projektantem na, którym w formie prezentacji przedstawione będą różne warianty
projektowe. Projektant będzie mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania. Spotkanie z
projektantem i prezentacja ułatwia uzgodnienie lokalizacji urządzeń na działce w fazie
projektowania.
Błędny dobór oczyszczalni, który powoduje niepotrzebne przewymiarowanie urządzeń.
Oczyszczalnia będąca w stałym niedociążeniu nie oczyszcza ścieku do wymaganych
parametrów a także powoduje zbyt długie przetrzymanie ścieku powodujące zagniwanie a
co za tym idzie powstawanie nieprzyjemnego odoru.
Przeciwdziałanie: Należy dobrać przepustowość oczyszczalni zgodnie ze stanem
faktycznym zamieszkania. Ilość mieszkańców można potwierdzać z deklaracji śmieciowej.
Przyjęcie do realizacji urządzeń najtańszych, posiadających zgodność z obowiązującą
normą PN-EN 12566-3+A2:2013, ale technicznie nie powinna być montowana z uwagi na
wiele posiadanych wad.
Przeciwdziałanie: Prawidłowe rozpoznanie rynku urządzeń przydomowych oczyszczalni
ścieków i uwzględnienie swoich potrzeb w dokumentacji projektowej i przetargowej.
Błędny dobór odbiornika ścieku oczyszczonego. Nieprawidłowość wynika z braku badań
geologicznych co skutkuje nieprawidłowym doborem sposobu odprowadzenia ścieku
oczyszczonego do ziemi. Efektem jest blokowanie się odpływu ścieku oczyszczonego z
oczyszczalni do ziemi. Następuje poważna awaria powodująca cofanie się ścieków z
oczyszczalni w kierunku budynku co wyklucza korzystanie z wody w budynku
mieszkalnym. Problem występuje w dużej skali w przypadku występowania na działce
gruntów o bardzo małym wskaźniku przesiąkania.
Przeciwdziałanie:
Bezwzględnie należy w miejscu lokalizacji odbiornika ścieku oczyszczonego wykonać
badanie geologiczne gruntu. W przypadku występowania podwyższonego poziomu wód
gruntowych należy zaprojektować odprowadzenie ścieku oczyszczonego w nasypie
ziemnym. W przypadku występowania podłoża o charakterystyce gliniastej należy
wykonać odbiornik ścieku oczyszczonego w nasypie ziemnym z uwzględnieniem wymiany
gruntu.
Należy dobierać powierzchnię przesiąkania odbiornika ścieku oczyszczonego na
podstawie obliczeń uwzględniającej ilość ścieku (ilość stałych mieszkańców) oraz
wskaźnik przesiąkania gruntu.
Nie projektować studni chłonnych w gruncie o charakterystyce gliniastej.
Nie projektować drenaży rozsączających na pakietach rozsączających.
Dopuszcza się projektowanie układu odprowadzenia ścieków oczyszczonych do ziemi za
pomocą tuneli filtracyjnych.
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16.5 Wizualizacje przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bioreaktor – obrotowe złoża tarczowe

Bioreaktor oczyszczalni w technologii złóż fluidalnych
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Bioreaktor oczyszczalni dla 125 RLM – złoża tarczowe
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Zagospodarowana instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków bezpośrednio po montażu
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Instalacja bezpośrednio po montażu

Drenaż rozsączający w nasypie ziemnym
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17.0. WNIOSKI KOŃCOWE
Na podstawie analizy wariantowej i finansowej możliwości rozwiązania gospodarki
ściekowej na terenie gminy Stanisławów sugerowany do realizacji Wariant „II” jest
optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym. Realny czas na zakończenie
inwestycji związanych z gospodarką ściekową jest możliwy do końca 2027 r. przy
bezpiecznym zaangażowaniu środków z budżetu gminy. Faktycznie zaangażowanie gminy
zależy od decyzji Rady Gminy dotyczącej zatwierdzenia wieloletniego programu
inwestycyjnego. W związku z ograniczoną pulą środków z Unii Europejskiej na lata 2014 –
2020, możliwe jest rozszerzenie źródeł finansowania na nowe programy po roku 2020.
Czas i kolejność realizacji poszczególnych etapów uzależniony jest od możliwości
budżetowych oraz pozyskania nowych funduszy zewnętrznych.
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