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Technologie usuwania odorów
z sieci kanalizacyjnej na przykładzie
gminy Śrem oraz z indywidualnych
systemów odprowadzania ścieków
Technologies to the elimination odors from the sewage network
on the example of Śrem community and systems indiwidual sewage
W każdym używanym eksploatowanym systemie kanalizacyjnym występuje niebezpieczeństwo warunków beztlenowych. Efektem
tego mogą być odory pojawiające się podczas transportu ścieków. Nie ma wystarczająco ujednoliconych regulacji prawnych rozwiązujących ten problem. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie może być przykładem rozwiązywania technicznego
problemu odorów. Kilka rozwiązań pokazuje metody wykorzystywane w globalnych i indywidualnych, a nawet domowych układach kanalizacyjnych.
In each used sewage system is appearing danger of the anaerobic condition. An effect of it could be odours, which arising in the
course of the transport of sewers. There is not enough standardized regulations which solve this problem. Municipal Water and
Sewage Service in Śrem could be an example of solving the technical problems with odours. Few solutions shows methods which
are used in global and individual systems or even in home sewage systems.

W

bardzo wielu przedsiębiorstwach
wodociągowych eksploatujących
systemy kanalizacyjne, zarówno duże
sieci, jak i indywidualne systemy odprowadzania ścieków, występuje niebezpieczeństwo wystąpienia warunków beztlenowych. Efektem są odory powstające w trakcie transportu ścieków lub
procesów ich oczyszczania, w wyniku
reakcji chemicznych przy współudziale
mikroorganizmów. Sieci kanalizacyjne
buduje się zgodnie z założeniami technicznymi i planami przestrzennymi,
uwzględniając obsługę docelowej liczby
mieszkańców. Projektanci w celu ustalenia ilości ścieków wykorzystują akty
prawne określające zużycie wody dla
poszczególnych odbiorców, wytyczne
branżowe oraz prace badawcze prowadzone w tym zakresie. Podstawowe
wytyczne określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002
r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody (DzU nr 8, poz.
70). Przeciętne miesięczne normy w gospodarstwach domowych w zależności
od wyposażenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca zostały przedstawione
w tabeli 1.
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Z wytycznymi dla innych grup odbiorczych można się zapoznać w kolejnych załącznikach do wspomnianego
rozporządzenia. Realnie średnia ilość
zużywanej miesięcznie wody dla różnych grup odbiorczych systematycznie ulega obniżaniu. Mniejsze zużycie
wody to równocześnie zmniejszona ilość
produkowanych ścieków. Przyczyną
niekorzystnego z punktu widzenia eksploatatora sieci kanalizacyjnej zmniejszania się ilości produkowanych ścieków są zmiany społeczno-ekonomiczne.

Wzrasta świadomość ekologiczna i coraz częstsze wyposażanie gospodarstw
domowych w nowoczesne urządzenia
zużywające mniej wody (m.in. w toalety ze stopniowaniem przepływu wody),
upadają energochłonne zakłady przemysłowe. W wielu innych zakładach
modernizuje się lub wręcz instaluje
rozwiązania technologiczne zużywające
znacznie mniejsze ilości wody, stosuje
się podczyszczanie zużytej wody i powtórne zawracanie uzdatnionej wody do
procesów technologicznych. Na podsta-

Tab. 1. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych
Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Przeciętne normy
zużycia wody
dm3/M × d

m3/M × mc

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody
30
0,9
ze zdroju podwórzowego lub ulicznego
2. Wodociąg, ubikacja bez łazienki
50-60*
1,5-1,8*
3. Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
70-90*
2,10-2,70*
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody
4.
80 -100*
2,4-3,0*
(piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)
Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do
5. mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub
140-160*
4,2-5,4*
blokowej)
* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na
terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe dotyczą budynków podłączonych do sieci
kanalizacyjnych.
1.
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Binkowo – 180 RLM
(średnia z 22 analiz ścieków)
Bodzyniewo – 150 RLM
(średnia z 18 analiz ścieków)
Orkowo – 200 RLM
(średnia z 28 analiz ścieków)
Kaleje – 170 RLM
(średnia z 12 analiz ścieków)

Qśr.d ilości
zużywanej
wody
[m3/d]

Qśr.d ilości
ścieków
[m3/d]

BZT5
[g O2/m3]

ChZT
[g O2/m3]

16,3

6-10

698,1

1125,0

175,8

18,4

501,1

11,6

11-16

312,2

476,8

104,5

8,4

280,5

11,3

6-11

903,9

1166,9

184,4

20,4

730,4

10,31

8-9

805,9

1162,0

204,8

25,8

341,6

wie danych z „Rocznika Statystycznego
GUS” można zauważyć, że średniomiesięczne zużycie wody w miastach
w przeliczeniu na mieszkańca w 1990 r.
wynosiło 5,7 m 3 na miesiąc, a w 2008
r. obniżyło się do 3 m3 miesięcznie. Na
wsi zużycie wody w 2008 r. było jeszcze
mniejsze i wynosiło 2,09 m 3 miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z własnych doświadczeń autora
wynika, że małe systemy kanalizacyjne,
obsługujące ok. 200 mieszkańców, zakończone lokalnymi oczyszczalniami,
przyjmują średnio ok. 6-11 m3 na dobę,
a więc zużycie na jednego mieszkańca
(tab. 1) wynosi 30-55 litrów. Wartość
ta znacznie odbiega od stosowanych
powszechnie przez projektantów norm,
tj. 120-150 l/d. Trzeba podkreślić, że
ścieki pochodzące z wiejskich systemów kanalizacyjnych charakteryzują
się często zwiększonymi stężeniami zanieczyszczeń (tab. 2), szczególnie BZT5
i azotu amonowego, oraz dużą nierównomiernością dobową i godzinową pod
względem ilości.
Oczywiście, należy w trakcie projektowania sieci kanalizacyjnej wziąć pod
uwagę strukturę zużycia wody i wpływ
na powstawanie ścieków specyfiki terenów, uwzględniając na przykład wodę
bezpowrotnie zużytą na przykład w gospodarstwie domowym.
Ważnym problemem eksploatacyjnym są nowe kolektory ściekowe, które
często w początkowej fazie eksploatacji
są niedociążone, a prędkości przepływu ścieków są w nich zbyt niskie, aby
zapewnić samooczyszczanie. Konsekwencją są powstające złogi osadów
w komorach czerpnych przepompowni
ścieków, jak i w samej sieci kanalizacyjnej. Trudno jest w kanałach ściekowych utrzymać ścieki w stanie świeżym
(niezagniłym), biorąc pod uwagę problemy z utrzymaniem właściwej prędkości przepływu ścieków i powstające
złogi. Rozkład zanieczyszczeń organicznych zwłaszcza z uwagi na wysoki ładunek BZT5 w ściekach pokazany
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Nog.
Pog.
[g Nog./m3] [g Pog./m3]

Zaw.og.
[g/m3]

w tabeli 2, powodujących duże zużycie
tlenu, szczególnie osadów na dnie kanałów oraz śluzowatych błon powlekających powierzchnie rurociągów,
sprzyja powstawaniu w sieci kanalizacyjnej warunków beztlenowych i siarkowodoru, który jest główną przyczyną
odorów. Czynnikiem, który ma duże
znacznie przy tworzeniu się odorów,
jest coraz dłuższe przebywanie ścieków
w sieci kanalizacyjnej ze względu na
zwiększanie wielkości zlewni, z której
ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków,
jak również wzrost temperatury ścieków. Duże ładunki zanieczyszczeń
w ściekach (tab. 2), zwłaszcza ładunku
BZT5, powodują duże zużycie tlenu.
Zagrożenie powstaje szczególnie w rurociągach ciśnieniowych, w których nie
ma dostępu powietrza (przewietrzania)
przy nieregularnym dopły wie. Podw yższona temperatura sprzyja tworzeniu się siarczków i siarkowodoru,
w związku z tym w okresie letnim częściej pojawiają się skargi mieszkańców
na wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych odory (równocześnie występuje spadek odczynu pH ścieków).
Siarkowodór pod względem toksyczności jest porównywalny z cyjanowodorem (HCN), tzw. kwasem pruskim
(groźniejszym od tlenku węgla), stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia
i życia pracowników obsługujących sieć
kanalizacyjną (tab. 3) oraz dla samej
instalacji z uwagi na powstawanie tzw.
korozji siarczanowej betonu (z którego często wykonane są studnie kana
lizacyjne).

Konsekwencją pojawiania się siarkowodoru (szczególnie) w sieci kanalizacyjnej jest nie tylko problem życia
i zdrowia operatorów, a także skargi
mieszkańców na uciążliwość odorową.
Siarkowodór i związki pochodne (rozpuszczony tworzy kwas siarkowy) niszczą beton – powstaje tzw. korozja siarczanowa, co obniża żywotność betonu,
jak podaje się w literaturze, o czas od
2 do 10 lat. Z przedstawionego poniżej przykładu widać, że w miejscowości Psarskie rury betonowe typu Vipro
musiały zostać wymienione po około 25
latach eksploatacji. Zniszczeniu ulegają
elementy stalowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe, a konsekwencje są duże
również dla środowiska. Uszkodzonymi
kanałami, nieszczelnymi połączeniami
następuje wyciek ścieków z rurociągów
i kanałów, a co za tym idzie, powstaje
zanieczyszczenie wód podziemnych oraz
gruntu. Znane są przypadki zapadania
się rurociągów pod drogami i w pobliżu
budynków, co zwiększa ryzyko katastrofy drogowej czy budowlanej.
Zagrożenie odorami – szczególnie
jego aspekt społeczny i dyskomfort zapachowy – jest niestety bardzo względne. Trudno jest powiązać stopień odczuwania z wynikami przeprowadzonych analiz, a poszukiwania zależności
pomiędzy nimi są słabo zaawansowane.
W naszym kraju ciągle brakuje przepisów jednoznacznie określających zapachy. W Polsce znana jest wersja normy
odorowej PN-EN 13725 (U): 2005,
której podstawowym celem jest sformułowanie wspólnej podstawy oceny
emisji zapachowych w krajach obszaru Unii Europejskiej. Prace nad prawnym uregulowaniem jakości powietrza
podejmowane od lat w wielu krajach
Unii Europejskiej nadal nie doprowadziły do określenia jednoznacznych
definicji pojęć i kryteriów uciążliwości zapachu. Brakuje przepisów unijnych, które ujednolicałyby podejście
do tego problemu. Niektóre państwa,
takie jak Wielka Brytania albo Niemcy, wprowadziły jednak pewne modele
rozwiązywania problemów uciążliwo-
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Tab. 2. Rzeczywiste parametry wybranych systemów kanalizacyjnych (jakość ścieków surowych podano
jako średnią na podstawie analiz wykonanych w latach 2001-2003) [1]

Tab. 3. Wpływ zmian stężenia siarkowodoru na reakcję człowieka [2]
Stężenie siarkowodoru
w powietrzu (ppm)
10
10-50
50-100
100-200
300-500
500-700
>700

Reakcje człowieka
Bezpieczne stężenie podczas 8-godzinnej pracy
Odczuwalne podrażnienie oczu
Odczuwalne podrażnienie układu oddechowego
Kaszel, ból oczu i głowy
Stałe zagrożenie życia
Silne podrażnienie systemu nerwowego
Natychmiastowe zasłabnięcie z paraliżem oddychania – śmierć
marzec/kwiecień 2012
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Fot. 1. i 2. Stan sieci kanalizacyjnej Ø 250 mm przy ulicy Narcyzowej i Bzowej w miejscowości Psarskie [3]

ści zapachowej. Odwlekanie w naszym
kraju w czasie kolejnych projektów rozporządzenia nie może być uzasadniane
brakiem obiektywnych metod pomiaru
emisji zapachowych. Zgodnie z wizją
przedstawioną w kolejnych wersjach
projektów ustawodawczych jednym
z etapów postępowania miałaby być
wizja lokalna przeprowadzana z udziałem zainteresowanych i ekspertów posiadających odpowiednie uprawnienia.
Ocenę zapachową przeprowadzałaby
grupa pomiarowa złożona z osób, których sprawność sensoryczna (zapachowa) miałaby być kontrolowana zgodnie
z wymogami określonymi przez właściwą normę z użyciem olfaktometru,
zgodnie z PN‑EN 13725. Propozycje
legislacyjne budzą jednak dużo emocji w środowisku i sprzecznych opinii,
tym bardziej że nie jest to tylko problem eksploatacyjny sieci kanalizacyjnej
i wielu oczyszczalni ścieków. Problem
ten dotyczy również przemysłu paszowego, ferm hodowlanych, zakładów
utylizacji pozostałości poubojowych czy
przemysłu chemicznego, w tym szczególnie zajmujących się syntezą organiczną, produkcją kosmetyków, barwników,
lakierów oczy rozpuszczalników itd.
W przedsiębiorstwach eksploatujących sieci kanalizacyjne obowiązują
niezbędne procedury bezpieczeństwa,
istnieją niezbędne regulacje prawne, między innymi Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 1 października 1993
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej
(DzU nr 96, poz. 437). Stosuje się jako
podstawowy sprzęt ochrony osobistej
pracowników przenośne urządzenia
pomiarowe czynników wybuchowych
(metanu) i toksycznych, takich jak:
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siarkowodór, dwutlenek węgla i tlenek
węgla, pojawiających się w studniach
kanalizacyjnych i komorach czerpnych
przepompowni ścieków. Analizatory
mierzą również zawartość tlenu, która
powinna wynosić co najmniej 18%.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne próbują rozwiązywać problemy z pojawiającymi się w sieci kanalizacyjnej odorami. Przykładem może
być gmina Śrem. Eksploatacją sieci
kanalizacyjnej w gminie Śrem zajmuje
się tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) dysponujące kolektorami o długości około 180
km wyposażonymi w ponad 100 przepompowni ścieków. Zakład ma cztery
lokalne systemy kanalizacyjne zakończone małymi oczyszczalniami ścieków
(opisanymi w tab. 2) oraz rozbudowaną
sieć kanalizacyjną łączącą ponad 20
miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Śrem i Brodnica zakończoną
centralną oczyszczalnią ścieków w Śremie. Każdego roku przedsiębiorstwo
przejmuje do eksploatacji nowo budowane sieci kanalizacyjne finansowane
ze środków własnych oraz z budżetu
gminy. Efektem prowadzonej polityki
lokalnych władz jest skanalizowanie
ponad 80% miejscowości gminy oraz
kolejne inwestycje, które są w trakcie realizacji. Nowe sieci kanalizacyjne zwiększają ilość i zmieniają jakość
ścieków odprowadzanych do centralnej
oczyszczalni w Śremie. Na jakość eksploatacji sieci kanalizacyjnej PWiK nie
wpływa jednak długość powstających
kanałów, lecz duży wzrost liczby przepompowni ścieków towarzyszących
budowanym kanalizacjom (w 2000 r.
eksploatowano siedem przepompowni
ścieków, w 2004 r. już 41, natomiast
w 2008 r. aż 80). Wraz ze wzrostem
infrastruktury kanalizacyjnej i okresu

przetrzymania ścieków w sieci obserwuje się zwiększone ich zagniwanie
oraz podwyższone stężenie gazów fermentacyjnych, których pojawianie się
stanowi coraz większy problem eksploatacyjny.
W 2007 r. w PWiK rozpoczęto testy z pewnym preparatem redukującym
uciążliwe zapachy z systemów kanalizacji ściekowej. Stanowi on mieszaninę
soli żelaza (ok. 10,5% żelaza całkowitego), które wiążą siarkowodór i skutecznie go usuwają zaraz po powstaniu, oraz
związków chemicznych o charakterze
utleniaczy (ok. 2,5% utleniaczy) zapobiegających fermentacji w kolektorze
ściekowym. W miejscowości Szymanowo w studni rozprężnej ścieków (kolektora ciśnieniowego prowadzącego ścieki
z przepompowni głównej w miejscowości Manieczki) zamontowano urządzenie do pomiaru ciągłych zmian zawartości siarkowodoru. Urządzenie dozujące
reagent zainstalowano w studni przepompowni ścieków w Manieczkach.
Stężenie siarkowodoru w studni
w Szymanowie przed wprowadzeniem
reagenta osiągało bardzo wysokie wartości (rys. 1) – nawet 1000 ppm (pojedyncze wskazania).
Potwierdziła to silna korozja siarczanowa w studni rozprężnej oraz na
znajdującym się ok. 400 m dalej kolektorze ściekowym wybudowanym pod
koniec lat 80. ubiegłego stulecia z rur
Vipro (fot. 1 i 2) w miejscowości Psarskie3. Pojawianie się odorów w bliskim
sąsiedztwie studni rozprężnej potwierdzały również częste skargi okolicznych
mieszkańców.
Stężenie siarkowodoru po zastosowaniu preparatu zostało zredukowane
do wartości rzadko przekraczających
200 ppm w okresie sierpień-wrzesień
2007 r. (rys. 2) i wartości 0-50 ppm
www.forum-eksploatatora.pl
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żelaza) nie dały jednoznacznej odpowiedzi, która z nich pozwala na uzyskanie najlepszej efektywności usuwania
siarkowodoru w całej sieci kanalizacyjnej. Duże znaczenie w procesie doboru właściwego preparatu do redukcji
odorów ma jednak charakterystyka samej zlewni (czas przebywania ścieków

w sieci oraz ich skład jakościowy – bilans ładunku zanieczyszczeń). W przypadku kanalizacji, której zlewnia była
największa i w której czas przetrzymania ścieków był najdłuższy, zaobserwowano lepsze efekty samooczyszczenia
się sieci kanalizacyjnej i zanikanie odorów, jednakże przyczyną poprawy były
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w listopadzie 2007 r. (rys. 3). Niższe
stężenia siarkowodoru w listopadzie
2007 r. było również efektem obniżenia temperatury powietrza i ścieków.
Stwierdzono, że w zimie uciążliwości
zapachowe w ystępujące na testowanym obiekcie są zdecydowanie niższe
i dozowanie reagenta w tym okresie
można znacznie ograniczyć lub wręcz
w yłączyć.
Prowadzone w 2008 r. pomiary pojawiających się w sieci kanalizacyjnej
PWiK odorów na kolektorach tłocznych pomiędzy miejscowościami Wyrzeka – Nochowo, Pysząca – Śrem
i Zbrudzewo – Śrem pozwoliły na wytypowanie dwóch innych studni rozprężnych kolektorów ciśnieniow ych
ścieków sanitarnych, gdzie stwierdzono
podobnie wysokie stężenia siarkowodoru. W konsekwencji zamontowano kolejne urządzenia dozujące i aby wyeliminować powstające odory, zoptymalizowano dawkę stosowanego preparatu.
Efektem prowadzonych pomiarów
i zastosowania reagenta było obniżenie
zagrożenia dla życia i zdrowia zarówno
pracowników eksploatujących sieć kanalizacyjną, jak i mieszkańców skarżących się na nieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych. Ograniczono również korozję
siarczanową będącą skutkiem występowania zwiększonego stężenia siarkowodoru w sieci kanalizacyjnej, której efekty działania zostały udokumentowane
w trakcie inspekcji kolektora sanitarnego przy ulicy Narcyzowej i Bzowej
w Psarskim w lutym 2009 r. Występująca korozja siarczanowa ewidentnie
przyczyniła się do zniszczenia kolektorów ściekowych i poniesienia przez
PWiK dodatkowych wysokich kosztów
rewitalizacji kanalizacji metodą bezwykopową wykorzystującą rękaw nasączony żywicami termoutwardzalnymi.
Metoda ta okazała się ekonomicznie
uzasadniona po przeanalizowaniu kosztów rozebrania i odtworzenia drogi
oraz wykopów i prac koniecznych do
wykonania na głębokości 5 m.
Wykorzystanie monitoringu do pomiaru powstających w niedociążonych,
nowo budowanych sieciach kanalizacyjnych odorów dostarczyło niezbędnych
informacji o parametrach pracy newralgicznych punktów sieci kanalizacyjnej
i pomogło w wytyczeniu stref najbardziej zagrożonych występowaniem wysokiego stężenia siarkowodoru.
Prowadzone równocześnie badania z różnymi odmianami preparatu
(zmienne proporcje utleniacza do soli
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Rys. 1. Stężenie siarkowodoru w studni rozprężnej bez zastosowania preparatu w okresie 24.06-06.07.2007

Rys. 2. Stężenie siarkowodoru w studni rozprężnej z zastosowaniem reagenta w okresie 27.08-07.09.2007

Rys. 3. Stężenie siarkowodoru w studni rozprężnej z zastosowaniem preparatuu w okresie 05.11-18.11.2007
marzec/kwiecień 2012
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Bardzo popularnym i tanim rozwiązaniem w małych instalacjach są
biopreparaty, które nie tylko usuwają
powstające odory, lecz także poprawiają funkcjonowanie instalacji indywidualnej oczyszczalni ścieków, wydłużają okres bezawaryjnego użytkowania
oczyszczalni, a więc obniżają koszty
eksploatacji, rozkładają tłuszcze, obniżają zawartość powstających osadów
w osadnikach gnilnych oraz udrażniają

Rys. 4. Kominki odpowietrzające [5]

również spływające deszcze, ponieważ
badane fragmenty sieci kanalizacyjnej
pełniły funkcje instalacji ogólnospławnych. Ważnym wnioskiem z prowadzonych badań, oprócz przyporządkowania
optymalnego preparatu do danej zlewni, było określenie właściwego okresu
stosowania preparatu. Ponieważ ilość
powstających odorów zmniejsza się
wraz z obniżaniem temperatury ścieków, dozowanie preparatu do ścieków
w zależności od zlewni ograniczono do
4-6 miesięcy w roku, co znacznie obniżyło koszty. Ostateczne wnioski będzie
można jednak przedstawić po kolejnym
pełnym roku prowadzonych testów.

Usuwanie odorów w systemach
indywidualnych
Wniosk i z badań prowadzonych
przez PWiK w Śremie nad procesem
usuwania odorów w sieci kanalizacyjnej
bardzo trudno przełożyć na warunki,
z jakimi mają styczność eksploatatorzy
indywidualnych przydomowych systemów oczyszczania i odprowadzania
ścieków. Co istotne, zakup instalacji
dozującej odpowiednie środki chemiczne, zbudowanej ze zbiornika magazynowania preparatu z pompą dozującą,
może w wielu w ypadkach podwoić
koszt y zakupu samej przydomowej
oczyszczalni ścieków. Urządzenie do
monitorowania stężenia siarkowodoru
w instalacji kanalizacyjnej, ułatwiające
określenie dawki stosowanego preparatu oraz informujące o możliwości wyłączenia instalacji z uwagi na naturalne
obniżenie zagniwania ścieków i powstawania odorów np. w wyniku obniżenia temperatury ścieków, może natomiast kosztować kilka tysięcy złotych.
Dlatego efekt ekonomiczny i zbilansowanie kosztów zakupu i eksploatacji
instalacji dezodoryzacji można uzyskać
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wyłącznie przy większej ilości ścieków.
W odniesieniu do dużych sieci kanalizacyjnych mamy dodatkowo możliwość
uruchomienia zdalnego monitorowania
stężenia odoru, wykorzystując technologię GPRS-owego przekazywania
danych z czujnika i instalacji dozującej
z równoczesną możliwością zdalnego
sterowania. Ograniczymy tym samym
potrzebę ciągłego angażowania brygady kanalizacyjnej do kontrolowania
pracy instalacji.
Bardzo dobrą efektywność usuwania
odorów w małych instalacjach można natomiast osiągnąć, wykorzystując
dostępne na naszym rynku biof iltry
o zróżnicowanej konstrukcji. Stosuje się w nich specjalnie przygotowane
podłoża (których skład stanowi często
tajemnicę handlową producentów) lub
rozwiązania wykorzystujące naturalne
podłoża filtrujące, np. korę sosnową,
modyf ikowane drewno pochodzące
z korzeni drzew, węgiel aktywny czy
łupiny kokosowe.
Ich zasada działania polega na tym,
że mikroorganizmy, które wytwarzają się w warstwie f iltracyjnej lub są
w niej wręcz zaszczepiane, rozkładają
w odpowiednich warunkach substancje będące przyczyną uciążliwości zapachowej. Biofiltry montuje się często
w postaci wkładów pod włazy rewizyjne osadników gnilnych (fot. 3-5) lub
studzienek kanalizacyjnych. Wykonuje
się również dodatkowe zabezpieczenia
instalacji budynków, montując kominki
odpowietrzające (rys. 4). na instalacjach
odpowietrzających lub biofiltry na rynny podłączone do kanalizacji ogólnospławnej (rys. 5, fot. 6). Istnieją ponadto
biofiltry w postaci gotowych modułów
montowanych w specjalnych studniach
lub kontenerach o różnej wielkości, wykorzystywane również w dużych instalacjach przemysłowych.

Fot. 3-5. Typoszereg biofiltrów pod włazy kanalizacyjne [4]

dokończenie na str. 80
www.forum-eksploatatora.pl

kanalizacja • prawo a eksploatacja

aktualności prawne • technologie usuwania odorów

Tomasz Wachowiak
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, www.forum-wodociagi.pl

Prawo a eksploatacja
Dział „Prawo a Eksploatacja” jest miejscem, gdzie są przedstawiane informacje prawne z szeroko pojętej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wszystkie akty prawne, o których mowa w tekście zarówno opublikowane w dzienniku ustaw, jak i czekające na
publikację, w tym również projekty rozporządzeń, odesłania na inne strony oraz zestawienie wszystkich informacji, znajdują się na
stronie www.forum-wodociagi.pl. Informacje zostają podane od najświeższych do najstarszych.
Poniższe informacje dotyczą okresu od 10 stycznia 2012 r do 27 lutego 2012 r.

§

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzająca stawki
różniące się od przedstawionej przez
zakład wodociągów i kanalizacji jest
nieważna. Jak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody łódzkiego
badającego uchwałę Rady Miejskiej
w Działoszynie, Rada zobowiązana jest
albo w całości przedstawioną taryfę zatwierdzić, albo w całości tego odmówić.
Więcej w „Gazecie Prawnej” z dnia
15.02.2012 r. „Gmina nie decyduje
o opłatach za wodę”.

§

Kolejne miasta wprowadzają opłaty
od wód opadowych i roztopowych
wprowadzanych do miejskiej kanalizacji. Od początku lutego zrobił to
Bytom, Wrocław planuje – od marca.
Opłaty oznaczają miliony złotych, które trafią do kasy miejskiej, np.: Poznań
uzbierał przez dwa lata 8,3 mln zł,
Koszalin 6,5 mln rocznie, a Wro-
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cław planuje zarobić tylko w tym roku
12 mln zł. Więcej w „Rzeczypospolitej”
z dnia 24.01.2012 r. „Miasta reperują
budżety opłatami za deszczówkę” oraz
w „Gazecie Prawnej” z 24.01.2012 r.
„Podatek od deszczówki wypłucze nam
portfele”.

§

Problem braku precyzyjności definicji przyłącza kanalizacyjnego wraca
kolejny raz. Wiele gmin interpretuje
odcinek prowadzący bezpośrednio do
głównej sieci kanalizacyjnej wykraczający poza teren nieruchomości jako
przyłącze kanalizacyjne i obliguje właścicieli do pokrycia kosztów jego budowy. Wobec licznych skarg Rzecznik
Praw Obywatelskich wystąpił z pismem
do ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. RPO zwrócił uwagę na problemu i zaproponował podjęcia inicjatywy
zmierzającej do doprecyzowaniu przepisów. Więcej: „Gazeta Prawna” z dnia
13.02.2012 r. w artykule „Gmina nie

powinna żądać zapłaty za całość przyłącza kanalizacyjnego” oraz strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

§

Sytuacja braku pozwolenia na wprowadzenie szkodliwych substancji do
powietrza, pobór wód i odprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, w sytuacji gdy podmiot miał już takie pozwolenie, wystąpił o kolejne i nie otrzymał
go na czas, była różnie interpretowana
w sądach administracyjnych. Skutki
finansowe dla podmiotów były bardzo
poważne, ponieważ oznaczały ponoszenie podwyższonych opłat. Jednak
NSA stwierdził, że opłaty nie zawsze
mogą być obliczane i wymierzane automatycznie, ponieważ należy brać pod
uwagę przyczyny braku pozwolenia
i okoliczności, które to spowodowały.
Podmioty nie mogą odpowiadać z powodu zawinionej przez urząd przewlekłości postępowania. Więcej w „Rzeczpospolitej” z dnia 15.12.2011 r. „Trzeba
zbadać powód braku pozwolenia”.

sieć kanalizacyjną i instalacje drenażowe odprowadzające ścieki do gruntu.
Biopreparaty występują w różnych
postaciach: proszkowej, płynnej oraz
w tabletkach, a ich oferta jest bardzo
szeroka.
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Fot. 6. Biofiltr zamontowany na rynnie [5]
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