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a  także ze względów strategicznych. 
Najdłuższy starożytny akwedukt zao- 
patrujący Rzym w wodę w I wieku n.e. 
miał 450 km. Równie słynny jak sy- 
stem wodociągowy był w Rzymie ko- 
lektor kanalizacyjny, wybudowany  
ok. 610 r. p.n.e., za czasów panowania 
piątego króla Rzymu – Lucjusza Tarkwi-
niusza Priscusa2. Kanał początkowo  
pozostawał odkryty i służył przede 
wszystkim do osuszania terenów pomię-
dzy wzgórzami Rzymu oraz do odprowa-
dzania wody deszczowej. W efekcie  
coraz powszechniejszego wykorzystania 
kanału do odprowadzania ścieków nie-
przyjemne zapachy wyeliminowano 
przez przykrycie kanału stałym skle- 
pieniem w II w p.n.e. Powstały system 
kanalizacyjny Rzymu nazywano Cloaca  
Maxima1, 2, miał on przekrój prostokątny  
z przesklepieniem u góry, a jego wyso-
kość i  szerokość dochodziły do 3,2 m, 
natomiast spadki były zachowane  
w przedziale od 1 do 30 0/00. Kanał zbie-
rał ścieki z całego miasta i jest wyko- 
rzystywany również dzisiaj, ponieważ 
jak wiele tego typu obiektów przetrwał  
i stanowi jeden z elementów współczes-
nego układu kanalizacyjnego miasta. 

Jak to kiedyś  
 bywało

Najstarsze ślady systemów kana- 
lizacyjnych odkryto podczas prowa- 
dzenia badań archeologicznych w Syrii 
nad brzegiem Eufratu, w miejscowoś- 
ci Habuba Kabira, gdzie zachowały się 
do  dzisiaj pozostałości kanałów o prze-
kroju kołowym i prostokątnym2. Rów-
nież w Egipcie dużą wagę przywią- 
zywano do higieny. Przykładem jest  
system kanalizacyjny odprowadzania  
wód opadowych i ścieków rurami z bla- 
chy miedzianej, który odkryto w pobli- 
żu grobowca króla Sahura z okresu  
ok. 2400 lat p.n.e. W zapiskach Herodo-
ta (484-425 p.n.e.) można znaleźć infor-
macje o wyposażeniu domów egipskich 
w toalety. Kanały wykonywano często 
z  cegły ze sklepieniem kolebkowym (ta-
ki system został po raz pierwszy wyko-

Pierwsze skupiska ludności powsta-
wały nad rzekami, do których wrzucano 
powstające odpady. Z chwilą opanowa-
nia przez grupy społeczne technicznych 
możliwości wykorzystania do potrzeb 
życiowych również wody gruntowej 
z  kopanych studni, konieczność lokowa-
nia skupisk ludzkich w pobliżu zbiorni-
ków z wodą przestała być problemem. 
Niestety, kumulacja powstających odpa-
dów stała się bardziej uciążliwa. Więk-
szość rozwiniętych cywilizacji świa- 
ta powstała nad rzekami i morzami  
np. egipska nad Nilem, chińska nad Żół-
tą Rzeką, fenicka i rzymska nad base-
nem Morza Śródziemnego, a indyjska 
i  pakistańska w dolinie rzek Gangesu 
i  Indusu. Takie położenie geograficzne 
wymuszało stosowanie i utrzymywa- 
nie kanałów nawadniających oraz sy- 
stemów przeciwpowodziowych takich 
jak w gospodarce mezopotamskiej. Za-
stosowane rozwiązania hydrologiczne 
zwiększały plony z upraw, dając podsta-
wę do wyżywienia dużej ilości miesz-
kańców i rozkwitu silnej gospodarki 
oraz kultury. Próby opanowania żywio- 
łu wody przyczyniły się do osiągnięcia 
wysokiego poziomu wiedzy z zakresu  
inżynierii, dzięki czemu już w starożyt-
nych Chinach próbowano regulować 
Żółtą Rzekę. Zdobyta wiedza umożliwi-
ła wykonanie instalacji zaopatrujących 
w wodę nawet duże miasta. Przykła- 
dem może być jednomilionowy staro-
żytny Rzym, do którego dostarczano 
dziennie akweduktami 200 tys. m3 wody  
na dobę1. Płynęła ona w sposób ciągły, 
w  związku z czym jej niewykorzysta- 
ną część odprowadzano po prostu  
do funkcjonującej już wtedy kanalizacji. 
W starożytnym Rzymie czy Grecji, 
oprócz łaźni, fontann czy basenów, w  po-
bliżu urządzeń z bieżącą wodą budo- 
wano również ubikacje. Wszyscy widzie-
liśmy zdjęcia starożytnych akweduk- 
tów rzymskich, których sporo zachowa-
ło się do naszych czasów. Akwedukty 
prowadzone były często na arkadach, 
umożliwiających pokonanie rzek lub ob-
niżeń terenu, lub tunelami w celu zmi- 
nimalizowania wzniesień terenowych, 

rzystany w starożytnym mieście Ur).  
Innym z najstarszych systemów kanali-
zacyjnych jest wielki kanał ściekowy  
odkryty przez archeologów w Babilonie. 
Z kolei układ składający się z kolektora 
i bocznych kanałów z węzłami funkcjo-
nował w Niniwie (miasto na terenie dzi-
siejszego Iraku) już w VII w p.n.e.1. Po-
dobny system z cegły działał również 
w  Bagdadzie. W Jerozolimie część sieci 
kanalizacyjnej wydrążono w litej skale, 
a za czasów króla Dawida (ok. 1000 r.
p.n.e.) budowano tam również toalety. 
Wymiary znanego z tamtego okresu  
kolektora kanalizacyjnego były imponu-
jące – jego wysokość dochodziła do 2 m, 
szerokość do 0,6 m, a długość do 600 m. 
Zresztą zasady higieny u Izraelitów  
zostały opisane zarówno w Starym Te-
stamencie, jak i później w Talmudzie.  
W Atenach systemy doprowadzające wo-
dę i odprowadzające ścieki rozpoczęto 
budować ok. VI w. p.n.e. Innym znanym 
przykładem są obiekty w pałacu Knos-
sos na Krecie. W tamtym okresie, 
oprócz odprowadzania ścieków kanała-
mi do zbiorników wodnych, stosowano 
jako alternatywne rozwiązanie również 
studnie chłonne. Przykładów rozwijają-
cych się w starożytności systemów do-
starczania wody i odprowadzania ście-
ków jest znacznie więcej. Wszystkie bu-
dowane instalacje transportujące ście-
ki opierały się na grawitacyjnym swo-
bodnym spadku cieczy, co przyczyni- 
ło się do wyeliminowania tzw. dołów 
kloacznych. Budowano je najczęściej  
w pewnym oddaleniu od źródeł wody 
pitnej, a gromadzone odchody stopnio-
wo fermentowały i zachodził powolny 
proces odsączania wody, powodujący 
coraz większe zagęszczenie fermentu-
jących odchodów. Po całkowitym wypeł-
nieniu dołu często po wielu latach użyt-
kowania dół kloaczny zasypywano i za-
stępowano nowym otworem. Budując 
sieci kanalizacyjne, „dół kloaczny” za-
stąpiono specjalną konstrukcją, do któ-
rej fekalia były doprowadzane kanała-
mi ściekowymi z obszaru zabudowane-
go. Konstrukcję zbiornika przygotowa-
no w ten sposób, żeby zrzut ścieków  
pozostawał w zbiorniku przez kilka  
godzin, a ciecz oddzielona od zawiesin 
była odprowadzana do środowiska, 
czyli najczęściej rzeki lub jeziora.  
W ten sposób powstał pierwszy sto- 
pień oczyszczania ścieków nazywa- 
ny już „oczyszczalnią mechaniczną”,  

Projektowanie i eksploatacja 
oczyszczalni ścieków – historia
Ewolucyjne zmiany trybu życia ludzi z wędrownego na osadniczy, większe 
skupiska ludności i powstawanie coraz bardziej zwartej zabudowy wymu-
siły postęp w zakresie dostarczania wody. Konieczne stało się też zastoso-
wanie rozwiązań usprawniających usuwanie odpadów, w tym ścieków.

dr Eugeniusz Klaczyński 
dyrektor ds. kontraktów  
Envirotech w Poznaniu
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wymagający lokalizacji zbiornika  
w najniższej części miasta. 

W tym okresie powstały również 
pierwsze „oczyszczalnie biologiczne”, 
budowane w ekosystemach bagiennych 
w starożytnych Chinach i Egipcie, wyko-
rzystujące do utylizacji zanieczyszczeń 
roślinność wodnolubną3.

Ciemne  
 wieki średnie

Niestety, po upadku cesarstwa rzym-
skiego starożytna wiedza z zakresu  
inżynierii sanitarnej i hydrologii zosta- 
ła na wiele stuleci zaniedbana i zapo-
mniana. Sieci kanalizacyjne powsta- 
wały, ale dopiero w trakcie rozkwi- 
tu miast Ameryki Południowej od IX  
do XII w. n.e.2. 

W średniowiecznej Europie w okre-
sie Wędrówek Ludów (IV-VII w.) całko- 
wicie zanikło zainteresowanie proble-
mem higieny i zachowaniem czystości  
w gospodarstwach domowych. Wody 
opadowe przelewały się ulicami podob-
nie jak ścieki, wylewane często bezpo-
średnio przez okno wprost na drogę. 
Właściwie tylko w zamkach i klaszto-
rach dbano o zachowanie podstawowych 
zasad sanitarnych, ale głównie w celu 
zapewnienia dostaw czystej wody. Jed-
nym z ciekawych wyjątków było miasto 
Bunzlau na Śląsku (obecnie Bolesła-
wiec), gdzie już w 1531 r., po zapewnie-
niu dostaw świeżej wody, rozpoczęto  
budowę sieci kanalizacyjnej. Ścieków 
nie odprowadzano do rzeki, lecz roz- 
prowadzano na nisko położonych łą- 
kach i  ogrodach. Zastosowane urządze- 
nia wykorzystywano z powodzeniem  
aż do początku XX w. 

Władze państw europejskich zain-
teresowały się rozwojem systemów ka- 
nalizacyjnych dopiero w XVIII w. Sieci 
powstały w większości dużych miast,  
takich jak Paryż czy Londyn, gdzie du- 
ża koncentracja ludzi przy jednoczes-
nym braku systemowego rozwiązania 
stanowiła zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia. Głównym motorem ponownego za-
interesowania zbiorczymi instalacjami  
sanitarnymi były właśnie wielkie epi- 
demie chorób zakaźnych, dziesiątku- 
jące Europę (szczególnie epidemia cho-
lery z 1831 r.). Rozwój nauk medycz-
nych doprowadził do stwierdzenia,  
że źródłem epidemii jest nie „morowe 
powietrze”, jak powszechnie sądzono, 
ale niezbędna do życia skażona woda, 
w której znajdują się organizmy pato-
gennwywołujące choroby. Właściwie 
dopiero od tego momentu zaintereso-
wano się oczyszczeniem ścieków przed 
ich odprowadzeniem do środowiska.  
Innym powodem rozbudowy sieci kana-

lizacyjnej była konieczność odpro- 
wadzania gromadzących się okresowo  
na ulicach miast wód deszczowych.  
Prekursorami przestrzegania podsta- 
wowych norm higienicznych okazali się 
Anglicy, którzy w 1842 r. opracowali 
„Raport o warunkach sanitarnych kla- 
sy pracującej Wielkiej Brytanii” oraz 
wprowadzili szereg przepisów zawar- 
tych w akcie opublikowanym w 1848 r.  
To wszystko spowodowało, że przestrze-
ganie warunków sanitarnych stało się 
sprawą obligatoryjną2. Wzrost świado-
mości nastąpił w końcu w całej Europie. 
Powstawało coraz więcej projektów  
i realizowano wiele inwestycji w zakre-
sie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Wiele inwestycji nie było jed-
nak do końca przemyślanych, ponieważ 
usuwanie fekaliów w sposób skanalizo-
wany bezpośrednio do odbiornika powo-
dowało gwałtowny wzrost zanieczysz-
czenia wód. Kolejnym problemem stało 
się pozyskiwanie czystej wody pitnej, 
która często była tak zanieczyszczona, 
że nadawała się już tylko do celów sa-
nitarnych. Dlatego w Anglii w 1858 r. 
znów wprowadzono szereg nowych 
przepisów dotyczących ochrony rzek 
przed zanieczyszczeniem. Wszystko  
to napędzało nowe inwestycje w zakre-
sie urządzeń dostarczających wodę  
i odprowadzających ścieki. Rozwój in-
frastruktury i myśli inżynierskiej w An-
glii przyczynił się do rozwoju infra-
struktury również w innych państwach 
europejskich.  W Niemczech na przy-
kład prace projektowe prowadzono  
pod nadzorem  angielskich inżynierów. 
W nowym podejściu do budowy infra-
struktury kanalizacyjnej rozpatrywano 
sieć globalnie, a nie tylko jej pojedyn-
cze odcinki z uwzględnieniem ilości  
i spadków oraz stosowaniem urządzeń 
do czyszczenia i wentylowania ka- 
nałów. Kanalizacje obejmujące obszar  
całego miasta (poza Londynem) po-
wstały w Paryżu, Bostonie i Nowym 
Jorku. Pierwszym miastem w Niem-
czech skanalizowanym od podstaw  
był Hamburg, w którym projekty zwo-
dociągowania i skanalizowania wyko-
nał Anglik – Wiliam Lindley. Później  
ze swoimi synami wykonał również  
systemy w innych miastach niemie-
ckich oraz w: Sankt Petersburgu, Bu- 
dapeszcie, Pradze i Moskwie. Dostał 
propozycję z australijskiego Sydney,  
ale odmówił z uwagi na rozpoczęte  
w tym czasie prace projektowe w War-
szawie. Zrealizowane później przez  
jego syna Williama Heerleina Lindleya 
(który z kolei w 1901 r. opracował 
wstępny projekt wodociągów i kanali-
zacji Łodzi, zrealizowany po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości). 

k
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k Doba rewolucji  

 przemysłowej

Wyraźny postęp nie byłby możli- 
wy bez intensywnego rozwoju przemy-
słowego w Europie Zachodniej i Sta- 
nach Zjednoczonych. Istotny wpływ  
na to miały również odkrycia techniczne 
tego okresu. Na przykład wynalezienie 
miski ustępowej w 1810 r., odkrycie  
i udoskonalenie cementu portlandzkie-
go, wynalezienie żelbetu przez fran- 
cuskiego ogrodnika Josepha Moniera  
w 1846 r. Rozwój metod obróbki metali 
ułatwił rozwinięcie technologii precy- 
zyjnego wytwarzania dokładnych części 
maszyn. W 1835 r. John Helling wyna-
lazł zawór kulowy, a postęp w zakre- 
sie silników prądu zmiennego umożli-
wił zastosowanie pomp odśrodkowych 
(choć z silnikami wolnoobrotowymi 
osiągały one gorsze parametry od pomp 
tłokowych). W latach 1882-1900 coraz 
bardziej powszechne stało się wyko-
rzystanie klozetu spłukiwanego z zam- 
knięciem syfonowym wypełnionym  
wodą.

Niestety, wraz z rozwojem sie- 
ci wodociągowych i kanalizacyjnych  
nie budowano systemów oczyszcza- 
jących zużytą wodę. Pierwsze obiekty 
inżynierskie do oczyszczania ścieków 
powstały dopiero pod koniec XIX w.  
W większości składały się one z pro-
stych urządzeń, służących do mecha-
nicznego oczyszczania ścieków z części 
pływających i zawiesin. Niska efektyw-
ność takich procesów spowodowała  
konieczność rozbudowy oczyszczalni  
o kolejne stopnie. W pierwszej kolej- 
ności zainteresowano się dalszym 
oczyszczaniem ścieków w gruncie  
na polach nawadnianych i irygowanych. 
Taką technologię zastosowano po raz 
pierwszy w USA w 1872 r. Wykorzysta- 
no ją również do oczyszczania ście- 
ków Wrocławia, gdzie w XIX w. powsta-
ły tzw. Pola Irygacyjne Osobowice.  
Niestety, technologia ta wymagała 
znacznych powierzchni jednostkowych 
przypadających na jednego mieszkań- 
ca (od 50 do 100 m2 na mieszkańca),  
co zmuszało do poszukiwania innych, 
bardziej zawansowanych metod oczysz-
czania ścieków. Początkowo zaintereso-
wano się złożami kontaktowymi (stosy 
ułożonych kamieni), wynalezionymi  
w 1891 r. w Anglii przez Dibdlina. Czę- 
sto dzisiaj podkreśla się, że jest to sym-
boliczny początek technologii biolo- 
gicznego oczyszczania ścieków. Rów-
nież w Anglii, ale dwa lata później 
wprowadzono złoża zraszane. Anglicy 
Edward Arden i Willam T. Lockett  
wynaleźli oczyszczalnie z osadem czyn-
nym. W trakcie prowadzonych prac  

zauważyli powstanie osadu podczas 
długotrwałego napowietrzania ście- 
ków i przekształcenie części orga- 
nicznej zawartej w ściekach w bioma-
sę. Pierwszą prezentację wniosków 
swoich badań zorganizowali 3 kwiet- 
nia 1914 r. w Manchesterze (w języku 
polskim terminu „osad czynny” użył  
w 1923 r. prof. S. Wróblewski4). Kon- 
kurencyjną dla osadu czynnego tech- 
nologią było zastosowanie wysoko- 
obciążonych złóż spłukiwanych, które 
skonstruowali Jenkin i Helversona  
w latach 1933-1937.

 Współcześnie

Właściwie dopiero rozwój nauk bio-
logicznych fizycznych i chemicznych  
w latach 40. XX wieku dał możliwość 
wytłumaczenia wielu mechanizmów  
i opisania zjawisk wykorzystywanych  
w procesie biologicznego oczyszcza- 
nia ścieków. Na szeroką skalę rozpoczę-
to badania związane na przykład z opty-
malizacją i intensyfikacją biologicznego 
usuwania fosforu, którego prekursorami 
byli Sawyer i Rudolf5, 6. Przedstawiono 
matematycznie dynamikę oczyszczania 
ścieków osadem czynnym, a jej pręd-
kość wzrostu została opisana przez  
Monoda w 1942 r.4. Doświadczenia wska-
zywały na konieczność przetrzymania 
ścieków i osadu recyrkulowanego naj-
pierw w warunkach beztlenowych, a na-
stępnie napowietrzania. Jedną z takich 
metod opatentował Davidson w 1959 r.7. 
Pierwszym kompleksowym opracowa-
niem na temat usuwania fosforu jest  
raport Levina i Shapiro z 1965 r.8, a roz-
wiązania Shapiro okazały się podobne 
do zaproponowanego później procesu 
PhoStrip. Prowadzono prace nad zinten-
syfikowaniem usuwania ze ścieków azo-
tu przez symultaniczną nitryfikację i de-
nitryfikację albo przez tworzenie spe-
cjalnych stref niedotlenionych do ni- 
tryfikacji. W 1962 r. Ludzak i Ettinger 
opublikowali koncepcję słabego napo- 
wietrzania pierwszej części komory 
osadu czynnego o przepływie tłokowym 
w celu zintensyfikowania symultanicz-
nej nitryfikacji i denitryfikacji9. Równo-
cześnie z rozwojem technologii opraco-
wywano modele biochemiczne usuwania 
fosforu, takie jak model Maraisa i in-
nych opisany w 1983 r., który został uzu-
pełniony dzięki badaniom Siebritza i in-
nych o wstępne warunki prowadzenia 
procesu biologicznego usuwania fosfo-
ru10. Pierwszy kompleksowy model usu-
wania fosforanów ze ścieków przez bak-
terie Acinetobacter opracowany został 
przez Comeau i innych w 1986 r.11. Jest 
to tylko kilka przykładów badań, które 
są prowadzone w zakresie wysoko efek-

tywnych technologii oczyszczania ście-
ków. Wiele z zachodzących procesów 
biologicznych wyjaśniono dzięki rozwo-
jowi biochemii, wiedzy o mechanizmach 
wymiany energii, oddychaniu wewnątrz-
komórkowym, a także przy pomocy no-
wych urządzeń sterujących i monitoru-
jących procesy. 

W porównaniu do sieci kanalizacyj-
nych w ostatnich latach obserwuje się 
intensywny rozwój urządzeń mechanicz-
nych automatycznie sterowanych, cha-
rakteryzujących się dużą niezawodnoś-
cią działania. Nowe rozwiązania po- 
wodują zmniejszanie stosowanych ku-
batur urządzeń. Dziś powszechnie wy-
korzystujemy kombinacje procesów 
mechaniczno-biologiczno-chemicznych 
do oczyszczania ścieków. Najbardziej 
przyszłościową technologią będą reak-
tory MBR, które stanowią połącze- 
nie technologii osadu czynnego z mikro-  
lub ultrafiltracją w celu oddzielenia  
osadu czynnego od ścieków oczyszczo-
nych.

Wzrost świadomości ekologicznej  
i rozwój coraz bardziej zaawansowa-
nych technologii spowodował również 
zaostrzenie przepisów w zakresie wa-
runków odprowadzania ścieków do wód 
i ochrony wód. Nowe wymagania powo-
dują wprowadzanie coraz bardziej 
zawansowanych metod wysoko spraw-
nego usuwania ze ścieków związków 
węgla, azotu i fosforu.

Oczyszczanie ścieków  
 w Polsce

W Polsce w XIX w. wiele polskich 
miast posiadało już układy wodocią- 
gowe o strukturze zbliżonej do dzisiej-
szych systemów dystrybucji wody,  
np. Poznań w 1866 r., Gdańsk w 1869 r., 
Elbląg w 1870 r., Wrocław w 1871 r., War-
szawa w 1886 r., Gniezno w 1887 r.1.  
W latach 1890-1900 powstały wodociągi 
w 16 kolejnych miastach, a w pierwszym 
dziesięcioleciu XX w. w kolejnych  
44 miejscowościach. W 1924 r. na 615 
miast polskich 105 posiadało wodociągi. 
Niestety, budowa oczyszczalni była po-
ważnie opóźniona w stosunku do po-
wstających sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Wyjątkami są wspomnia- 
ny wcześniej Wrocław i Gdańsk, gdzie  
w 1871 r. uruchomiono kanalizację wraz 
z oczyszczalnią ścieków połączoną  
z rolniczym wykorzystaniem ścieków  
na polach irygowanych. W 1927 r. w pol-
skich miastach istniały 22 oczyszczalnie 
ścieków. W większości z nich zainstalo-
wano tylko urządzenia do mechaniczne-
go oczyszczania ścieków (kraty, pia-
skowniki, osadniki i doły gnilne). Filtry 
biologiczne funkcjonowały wyłącznie  
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w kilku oczyszczalniach, a złoże biolo-
giczne zraszane zastosowano w jednej 
oczyszczalni ścieków w Gnieźnie1.  
Po zakończeniu II wojny światowej  
w Polsce budowano przede wszystkim 
oczyszczalnie mechaniczno-biologicz- 
ne ze złożem spłukiwanym, a bardzo 
rzadko z osadem czynnym. Budowa 
oczyszczalni przebiegała bardzo powo-
li, również z uwagi na przepisy, które 
nie wymuszały ich budowy. Na szeroką 
skalę, wręcz przemysłową, w naszym 
kraju w latach 1975-1995 budowano  
wyłącznie małe zblokowane oczysz-
czalnie, przeznaczone do oczyszcza- 
nia ścieków bytowo-gospodarczych po- 
chodzących z ośrodków wypoczyn- 
kowych, hoteli i niewielkich miejsco- 
wości oraz osiedli mieszkaniowych 
miast, tylko częściowo posiadających 
kanalizację. Najczęściej budowany- 
mi oczyszczalniami wykorzystującymi 
osad czynny były zblokowane oczysz-
czalnie typu: BIOBLOK, MINIBLOK  
lub BOS. Według danych Główne- 
go Urzędu Statystycznego, w 1974 r.  
na 836 miast w Polsce oczyszczalnię 
posiadało 300 miejscowości, a w 1984 r. 
połowa.

 Jaskółka przemian

Pionierskim aktem w zakre- 
sie oczyszczania ścieków była Ustawa  
z 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto-
rialnym12, która określiła obowiązki 
związane z oczyszczaniem ścieków  
komunalnych jako zadania własne gmin. 
Przyjmuje się, że rozwój wysoko efek-
tywnych metod oczyszczania ścieków  
w naszym kraju rozpoczął się z chwi- 
lą wejścia w życie Rozporządzenia Mini-
stra Ochrony Środowiska Zasobów  
Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 
1991 r., które zobowiązywało do usuwa-
nia obok związków węgla również azotu 
i fosforu. Kolejnym ważnym krokiem 
stało się uściślenie w przepisach wyko-
nawczych do Prawa wodnego norm  
dotyczących jakości ścieków oczysz- 
czonych i sklasyfikowanie wielkości 
oczyszczalni wg równoważnej liczby 
mieszkańców (RLM), odpowiadającej 
wielkości ładunku BZT5 w ściekach  
surowych. 

Konieczność usuwania związków 
biogennych ze ścieków wymagała wpro-
wadzenia zmian w konwencjonalnych 
oczyszczalniach ścieków i zastosowania 
bardziej efektywnych technologii. Pod-
stawą rozwoju wysoko efektywnych sy-
stemów oczyszczania ścieków nie tylko 
w Polsce, ale również w innych krajach 
europejskich było zmniejszenie barier 
technologicznych, dostęp do najnow-
szych rozwiązań w zakresie urządzeń, 

systemów automatyki, monitoringu  
i sterowania procesami. 

Wprowadzenie nowych przepisów  
w zakresie oczyszczania ścieków w Pol-
sce zostało również skorelowane z uru-
chamianiem środków finansowych 
przez państwo, powstaniem funduszy 
ekologicznych, Narodowego oraz woje-
wódzkich funduszy ochrony środowi-
ska oraz lokalnych źródeł finansowa-
nia. Zapisy traktatu akcesyjnego przed 
wejściem polski do Unii Europejskiej 
zobowiązały nasz kraj między innymi 
do redukcji fosforu w ściekach mini-
mum o 75%, zgodnie z dyrektywą 
91/271.EWG. Proces ten musi następo-
wać w kolejnych latach 2005 r., 2010 r., 
2013 r., 2015 r.13. Realizacja założeń 
programu w zakresie gospodarki ście-
kowej wpłynęła na powstanie Krajo- 
wego Programu Oczyszczania Ście- 
ków, który uściślił przewidziane kie-
runki działań i sposoby ich finanso- 
wania do 2015 r. 
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