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opinie

Zbliżamy się do apogeum inwestycyj-
nego, które pozwoli nam spełnić warunki 
w tym zakresie. Podstawowym instru-
mentem wdrażania dyrektywy jest Krajo-
wy Program Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych (KPOŚK). Trzecia aktuali- 
zacja programu została zatwierdzona 
przez Radę Ministrów w lutym bieżącego 
roku. Przyjęte zmiany dotyczą wyłącznie 
terminów realizacji inwestycji, które mia-
ły być zrealizowane do końca 2010 r.  
w 126 aglomeracjach, a z różnych przy-
czyn są opóźnione. 

 Nie ignorujmy problemu

Należy uzmysłowić sobie również,  
że istnieje grupa dużych gminnych 
oczyszczalni ścieków nieuwzględnionych 
w KPOŚK, które mają w tej chwili trud-
ności z uzyskaniem preferencyjnego do-
finansowania. A przyczyn tego jest wiele. 
Niektórym włodarzom gmin wydawało 
się, że priorytet to budowa kanalizacji 
sanitarnej, co udało się uwzględnić  
w programie, i zapomnieli, iż zakończe-
niem instalacji jest oczyszczalnia, która 
przecież jest niedociążona ściekami. Nie-
stety, w wielu oczyszczalniach ścieków 
występuje ten sam problem – hydraulicz-
nie ścieków płynie mniej niż wynika  
to z przepustowości obiektu, ale pod 
względem ładunku zanieczyszczeń znacz- 
nie przekraczają dopuszczalne obciąże-
nia. Na przykład oczyszczalnia przygoto-
wana na przyjęcie średnio ok. 7000 m3 
ścieków przyjmuje 4500 m3, więc rodzi 
się pytanie: z czego miałby wynikać pro-
blem z przyjęciem ścieków z rozbudowa-
nego systemu kanalizacyjnego i po co ko-
nieczność rozbudowy oczyszczalni? Oczy- 
wiście rozbudowa jest niezbędna, bo przy 
identycznej przepustowości hydraulicz-
nej uzyskamy możliwość oczyszcze- 
nia większego ładunku zanieczyszczeń, 
ale musimy zmodyfikować technologię! 
Dzisiaj można liczyć na większe zrozu-
mienie społeczeństwa i mniej osób to dzi-
wi, że ilość produkowanych ścieków  
obniżyła się w wyniku zmian społeczno-
ekonomicznych, a ładunek zanieczysz-
czeń w ściekach dopływających jest więk-
szy. Zignorowanie problemu niedociążo- 
nej hydraulicznie oczyszczalni przez  
eksploatatora okaże się zgubne w mo-
mencie wystąpienia z wnioskiem o wyda-

nie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 
Pozwolenie wydane przed wejściem w ży- 
cie rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 29 listopada 2002 r. określało najwyższe 
dopuszczalne stężenie azotu ogólnego  
w odpływie z oczyszczalni na poziomie 
30 mg/l. Pozwolenie takie nadal posiada 
wiele firm (aktualne nawet do 2015 r.), 
które uważają, że jest jeszcze trochę cza-
su na zastanowienie się nad tym, jakie 
dalsze działania inwestycyjne podjąć.  
W większości eksploatatorzy oczyszczal-
ni mają świadomość, że od daty wejścia 
w życie wymienionego rozporządzenia  
z późniejszymi jego zmianami ilość do-
puszczalnego stężenia azotu obniży się 
do 15 mg/l przy oczyszczalniach zaklasy-
fikowanych do grupy od 15 000 do 99 999 
RLM. Jeżeli oczyszczalnia nie jest 
uwzględniona w KPOŚK lub innym pro-
gramie i wygaśnie korzystne pozwolenie 
wodnoprawne, to nadszedł naprawdę 
ostatni moment na uwzględnienie nie-
zbędnej modernizacji w planach. Oczywi-
ście zawsze są wyjątki i „szczęściarze”, 
którzy zdają sobie sprawę z wagi proble-
mu i konieczności modernizacji oczysz-
czalni, ale nic nie robią, bo brakuje środ-
ków i odpowiedniego zasygnalizowania 
tej kwestii w gminie. Dodatkowo w mie-
ście zamknięte zostały zakłady zrzucają-
ce do sieci kanalizacyjnej poważny ładu-
nek zanieczyszczeń i stężenie azotu  
na odpływie obniżyło się samo do pozio-
mu w granicach 15 mg/l. Uzyskano nowe 
pozwolenie wodnoprawne obniżające stę-
żenie azotu z 30 do 15 mg/l, licząc pewnie 
na technologa oczyszczalni, że, stając  
na głowie, dotrzyma warunków jakości 
oczyszczonych ścieków do czasu podję-
cia decyzji inwestycyjnych w bliżej nie-
określonej przyszłości. Oczywiście takie 
przykłady nie są bardzo częste, bo świa-
domość społeczna dziś jest większa. 

Od projektowania  
 do eksploatowania

Inny problem mają oczyszczalnie 
osiągające zakładane parametry, posia-
dające pozwolenia wodnoprawne wydane 
wg obowiązującej ustawy dla oczyszczal-
ni od 15 000 do 99 999. Właściciele insta-
lacji są przekonani, że uzyskanie nowego 
pozwolenia jest czystą formalnością. Na-
gle dowiadują się, że sporządzając ope-

rat wodnoprawny do nowego pozwolenia 
obiekt, który jest obecnie eksploatowa- 
ny, nie spełni wymagań! Oczyszczalnia, 
pomimo znacznego zapasu hydraulicz- 
nego, ma do czynienia z obciążeniem  
ładunkiem na poziomie 113 000 RLM,  
a nie 900 000 RLM, na które była projek-
towana. Dla przepływu średniodobowe-
go, do którego oczyszczalnię przygoto- 
wano, wskaźniki będą jeszcze większe.  
W związku z tym w nowym pozwoleniu 
warunki zostaną określone jak dla 
oczyszczalni powyżej 100 000 RLM. Stę-
żenie fosforu w nowym pozwoleniu  
w ściekach odprowadzanych obniży się  
z 2 mg/l do 1 mg/l, co nie stanowi pro- 
blemu, ale stężenie azotu obniży się  
z 15 mg/l do 10 mg/l, czego oczyszczalnia 
nie będzie w stanie spełnić bez zmian  
w technologii. 

W związku z tym rodzi się pytanie, 
co robić dalej, bo nikt na etapie powsta-
wania KPOŚK nie zdefiniował potrzeb mo- 
dernizacji oczyszczalni. Myślę, że w tym 
wypadku właściciel oczyszczalni znaj-
dzie satysfakcjonujące rozwiązanie,  
ale istnieją jeszcze gorsze przykłady. 

W jaki sposób ma postąpić eksplo-
atator zmodernizowanej niedawno 
oczyszczalni, która miała określone  
w pozwoleniu warunki jak dla oczysz-
czalni poniżej 14 999 RLM i z uwagi  
na odpływ do rzeki nie musiała spełniać 
warunków w zakresie azotu i fosforu?  
Z nowego pozwolenia wynika, że za kilka 
lat jakość ścieków zostanie określona  
wg wartości jak dla RLM powyżej 15 000 
i trzeba będzie się zastanowić nad zmo-
dyfikowaniem rozwiązań technologicz-
nych. Jest to poważny problem, którego 
podłoże stanowi pewnie zbyt długi okres 
inwestycyjny od koncepcji do realizacji, 
co przyczynia się do generowania kolej-
nych kosztów, które będzie trzeba jakoś 
wytłumaczyć społeczeństwu. 

 Myśleć i wyciągać wnioski

Trudno pogodzić się z tym, że o pro-
blemach oczyszczalni często zaczyna się 
mówić, gdy jest już źle. Niekiedy chodzi  
o obiekty tak usytuowane, że przeciętne-
mu mieszkańcowi trudno wskazać ich  
lokalizacje. Stają się one „bohaterami 
mediów” zazwyczaj podczas otwarcia  
i przecięcia wstęgi oraz gdy pojawią się 
problemy technologiczne lub uciążliwe 
odory. Warto przemyśleć poruszone kwe-
stie i wyciągnąć wnioski, żeby częściej 
postrzegać oczyszczalnie przez pryzmat 
sukcesu, a nie kolejnej klęski.

Pamiętajcie o oczyszczalniach

Trwa wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w traktacie akce-
syjnym i z terminami przejściowymi do końca 2015 r. 
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