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WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

Regulacje prawne dotycz¹ce
zanieczyszczeñ

Od pocz¹tku lat 90. XX w. w kraju wdra¿ane
s¹ technologie podwy¿szonego usuwania zwi¹z-
ków biogennych ze �cieków. Podstawowym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na ten proces sta³y siê
zmiany ustrojowe i wzrost �wiadomo�ci o sta-
nie zanieczyszczenia �rodowiska wodnego �cie-

kami, odprowadzanymi z gospodarstw domo-
wych i przemys³u.

Nowatorskie wówczas przepisy, szczegól-
nie Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
terytorialnym (DzU nr 16, poz. 95), okre�li³y
sprawy zwi¹zane z oczyszczaniem �cieków
komunalnych jako zadania w³asne gmin.

Podstaw¹ realizacji ka¿dej inwestycji budowlanej powinna byæ prawid³owo sporz¹dzona doku-
mentacja techniczna. Za³o¿enie to jest szczególnie istotne przy inwestycjach niestandardowych,
o z³o¿onym programie funkcjonalnym, zaawansowanych technologicznie, tak jak np. w przypadku
nowoczesnych oczyszczalni �cieków.

Praktyka jednak nie potwierdza tej tezy. Realizowane s¹ inwestycje w oparciu o projekty niskiej
jako�ci, niedopracowane, wadliwe, przez które przebija niewiedza projektanta. Zamawiaj¹cy, nie
posiadaj¹cy wyspecjalizowanych s³u¿b inwestycyjnych, maj¹ trudno�ci w przedstawieniu swoich
wymagañ odno�nie technicznych za³o¿eñ inwestycyjnych, jako�ci projektów, przyjêcia innych kryte-
riów ni¿ cena, egzekwowania ustalonych w postêpowaniu przetargowym warunków itd. Przyjmuj¹
zasadê wyboru oferenta proponuj¹cego najni¿sz¹ cenê za wykonanie �wiadczenia, nie dopatruj¹c
siê w tle niskiej jako�ci us³ug. Konsekwencje takiego postêpowania odczuwalne s¹ przez zamawia-
j¹cego przez wiele lat. Ujawniaj¹ siê one w postaci wy¿szych kosztów eksploatacji, remontów,
czê�ciej wystêpuj¹cych awarii, trudniejszej obs³ugi itd.

Poni¿ej zamieszczamy ciekawy artyku³ poruszaj¹cy powy¿sz¹ problematykê. Autor tekstu jest
dyrektorem d.s. kontraktów w dziedzinie gospodarki wodno - �ciekowej w firmie Envirotech.

Envirotech to firma us³ugowo-handlowa posiadaj¹ca kilkunastoletnie tradycje w bran¿y sanitar-
nej. Oferuje przyjazne �rodowisku urz¹dzenia i systemy umo¿liwiaj¹ce ograniczenie zu¿ycia wody
i energii. Zapewnia pakiet kompleksowych us³ug stosuj¹c urz¹dzenia wy³¹cznie renomowanych
producentów i korzystaj¹c z najnowszych technologii.

Dzia³ania firmy Envirotech obejmuj¹: doradztwo techniczne, projektowanie, sprzeda¿ i komple-
tacjê urz¹dzeñ, us³ugi wykonawcze, serwis urz¹dzeñ oraz instalacji sanitarnych i przemys³owych.
Firma realizuje prace z zakresu ciep³ownictwa, ogrzewnictwa, wodoci¹gów i kanalizacji, uk³adów
regulacyjnych i kontrolno-pomiarowych. Envirotech jest cz³onkiem szeregu organizacji bran¿owych
i lobbystycznych (m.in. Izby Gospodarczej Ciep³ownictwo Polskie).

Projektowanie i eksploatacjaoczyszczalni �cieków
dr Eugeniusz Klaczyñski, Envirotech Sp. z o.o. w Poznaniu
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Kolejnym krokiem sta³o siê u�ci�lenie
w aktach wykonawczych do Prawa wodnego
norm dotycz¹cych jako�ci �cieków oczyszczo-
nych i sklasyfikowanie wielko�ci oczyszczal-
ni wg równowa¿nej l iczby mieszkañców
(RLM), odpowiadaj¹cej wielko�ci ³adunku
BZT5 w �ciekach surowych.

Pierwsz¹ wa¿n¹ nowelizacj¹ prawa w za-
kresie jako�ci oczyszczonych �cieków od
1991 r. by³o Rozporz¹dzenie Ministra �rodo-
wiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie wa-
runków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadza-
niu �cieków do wód lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla
�rodowisk wodnego (DzU nr 212, poz. 1799,
z pó�n. zm.).

W za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia przy-
jêto ³agodniejsze warunki dla ma³ych oczysz-
czalni, o obci¹¿eniu do 14999 RLM, okre�la-
j¹c dopuszczalne warto�ci stê¿enia fosforu
i azotu ogólnego jedynie w przypadku zrzu-
tów do jezior lub ich zlewni. Dla obiektów
o obci¹¿eniu od 15000 do 99999 RLM do-
puszczalne stê¿enie fosforu wynosi 2 mg P/L,
a azotu ogólnego - 15 mg N/L. Ograniczono
warto�ci tych wska�ników przy obci¹¿eniu
oczyszczalni powy¿ej 100 tys. RLM odpowied-
nio do 1 mg P/L i 10 mg N/L. Jednocze�nie
krajowe przepisy w zakresie Prawa ochrony
�rodowiska i Prawa wodnego zosta³y dosto-
sowane do powszechnie obowi¹zuj¹cych
w Unii Europejskiej standardów.

Wprowadzanie nowych przepisów kore-
lowa³o z uruchamianiem �rodków finanso-
wych przez pañstwo, powstawaniem fundu-
szy ekologicznych (Narodowego czy woje-
wódzkich funduszy ochrony �rodowiska i go-
spodarki wodnej) oraz lokalnych �róde³ finan-
sowania. Zapisy Traktatu Akcesyjnego zobo-
wi¹za³y nasz kraj m.in. do redukcji ilo�ci fos-
foru w �ciekach minimum o 75% (zgodnie

z dyrektyw¹ 91/271.EWG) i proces ten musi
nastêpowaæ w kolejnych latach: 2005, 2010,
2013 i 2015.

Realizacja zapisów Traktatu Akcesyjnego
w zakresie gospodarki �ciekowej wp³ynê³a
na powstanie Krajowego Programu Oczysz-
czania �cieków Komunalnych (KPO�K), któ-
ry u�ci�li³ przewidziane kierunki dzia³añ i spo-
soby ich finansowania do 2015 r.
Przestarza³e technologie
w oczyszczalniach �cieków

W momencie wprowadzania nowych prze-
pisów, wiêkszo�æ wybudowanych w naszym
kraju oczyszczalni �cieków pochodzi³a z lat
70. XX w. i wymaga³a gruntownej moderni-
zacji, aby osi¹gn¹æ wymagane efekty usuwa-
nia zanieczyszczeñ.

Powszechnym problemem sta³y siê wy-
sokie koszty dostosowania technologii do
nowych warunków. Na wielu oczyszczalniach
stosowano kombinacje chemiczno-biolo-
gicznego oczyszczania �cieków, co by³o spo-
wodowane brakiem mo¿liwo�ci zapewnienia
optymalnych warunków biologicznego pro-
wadzenia procesu usuwania fosforu czy azo-
tu. Tanie pod wzglêdem inwestycyjnym za-
stosowanie chemicznego str¹cania fosforu,
najczê�ciej po procesach biologicznych, przy-
czynia³o siê do wzrostu ilo�ci powstaj¹cego
osadu nadmiernego.

Sytuacjê pogarsza³a w wielu przypadkach,
jako�æ �cieków dop³ywaj¹cych nie zapewnia-
j¹cych dostatecznej ilo�ci wêgla dla proce-
sów biologicznych. Wykorzystywano wówczas
zewnêtrzne �ród³a wêgla w postaci gotowych
produktów handlowych. Stosowanie tych
�rodków w skrajnych przypadkach mo¿e byæ
du¿ym obci¹¿eniem finansowym, wp³ywaj¹-
cym na koszty dzia³ania oczyszczalni �cieków.
Powstaj¹ce w trakcie oczyszczania �cieków
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w procesach biologicznych wspomaganych
chemicznie osady �ciekowe stanowi³y kolej-
ny istotny problem, zwi¹zany z wprowadzo-
nymi regulacjami ustawowymi w sprawie
metod i warunków wykorzystania komunal-
nych osadów �ciekowych.

Obecnie jeste�my w punkcie szczytowym
wdra¿ania unijnej dyrektywy dotycz¹cej oczysz-
czania �cieków komunalnych, zgodnie z zasa-
dami okre�lonymi w Traktacie Akcesyjnym i ter-
minami przej�ciowymi (do koñca 2015 r.). W lu-
tym 2011 r. Rada Ministrów zatwierdzi³a trzeci¹
aktualizacjê KPO�K-u, która dotyczy w zasadzie
terminów realizacji inwestycji, z ró¿nych przy-
czyn nie ukoñczonych przed up³ywem 2010 r.
(w 126 aglomeracjach).
Dobry projekt to podstawa
sprawnie dzia³aj¹cej inwestycji

Wzrost nak³adów inwestycyjnych daje wy-
mierne efekty w postaci coraz wiêkszej liczby
nowoczesnych oczyszczalni �cieków do któ-
rych, sukcesywnie rozbudowywan¹ sieci¹ ka-
nalizacyjn¹, trafia coraz wiêcej �cieków i to
od coraz wiêkszej ilo�ci pod³¹czonych do niej
odbiorców. Zainteresowanie rynkiem wyka-
zuje coraz wiêcej firm oferuj¹cych zaawan-
sowane technologie, opisywane w prasie
technicznej, prezentowane na konferencjach
i targach bran¿owych. Nowe rozwi¹zania
w zakresie oczyszczania �cieków s¹ przed-
miotem badañ prowadzonych m.in. przez kra-
jowe o�rodki naukowe.

Wszystkie prowadzone dzia³ania wp³ywaj¹
na wzrost �wiadomo�ci technicznej eksplo-
atatorów. Powinny mieæ równie¿ prze³o¿enie
na poziom, stawianych przez  inwestorów wy-
magañ, zarówno projektantom przygotowu-
j¹cym dokumentacje techniczne, jak i oso-
bom nadzoruj¹cym proces inwestycyjny, np.
in¿ynierom kontraktu czy inspektorom. Brak

wymagañ, ich zani¿enie czy te¿ odst¹pienie
od ich egzekwowania, ujawniaj¹ siê ju¿ na
etapie postêpowania przetargowego.

Firmy przygotowuj¹ce siê do z³o¿enia ofer-
ty napotykaj¹ na nie�cis³o�ci w dokumenta-
cji technicznej wykonania robót (opisy, rysun-
ki, schematy) i niezgodno�ci pomiêdzy do-
kumentacj¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i przed-
miarami robót. Okres zadawania pytañ i od-
powiedzi daje inwestorowi wiedzê o istotnych
b³êdach. Wyd³u¿a siê czas postêpowania
przetargowego, bo przecie¿ odpowiedzi na
pytania dotycz¹ce dokumentacji s¹ udziela-
ne po konsultacjach z zewnêtrzn¹ jednostk¹,
czyli projektantem.

Liczba zadawanych pytañ czêsto wprowa-
dza wiele zmian, w stosunku do istniej¹cej
dokumentacji projektowej, utrudniaj¹cych
wykonawcy przygotowanie kompletnej oferty
uwzglêdniaj¹cej wszystkie niezbêdne po-
prawki.

Oczywi�cie, inwestor jest w komfortowej -
wydawa³oby siê - sytuacji, zamieszczaj¹c
w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia informacjê o rycza³towym charakterze
ceny ofertowej, która powinna uwzglêdniaæ
warunki okre�lone dokumentacj¹, przedmia-
rami i wizj¹ lokaln¹ oraz wprowadzonymi
w trakcie postêpowania przetargowego po-
prawkami. Zamawiaj¹cy powinien mieæ jed-
nak na uwadze, ¿e to on bêdzie mia³ proble-
my w trakcie prowadzenia inwestycji, a pó�-
niej podczas eksploatacji niew³a�ciwie za-
projektowanego obiektu, przy realizacji któ-
rego dopu�ci³ mo¿liwo�æ zastosowania �urz¹-
dzeñ równowa¿nych� o ni¿szej jako�ci.

Dobrze przygotowany projekt nie tylko u³a-
twia przeprowadzenie postêpowania przetar-
gowego i wy³onienie potencjalnego wyko-
nawcy, ale pó�niej - w trakcie realizacji - eg-
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zekwowanie wynikaj¹cych z niego wymagañ.
Takie dzia³anie pozwala na ograniczenie nie-
potrzebnych dyskusji na temat zaproponowa-
nego, przez oferenta rozwi¹zania. Wówczas
nie ma w¹tpliwo�ci, czy propozycja spe³nie-
nia, czy nie spe³nia warunków przetargu, czy
urz¹dzenie jest zamiennikiem, i mo¿e byæ
traktowane jako �urz¹dzenie równowa¿ne�,
czy te¿ tylko na takie wygl¹da.

Inwestorzy czêsto korzystaj¹ z mo¿liwo�ci
dofinansowania lub kredytowania, na wyne-
gocjowanych warunkach realizacji i rozliczeñ.
Dla udzielaj¹cych wsparcia argumentem pra-
wid³owego wykonania inwestycji jest spe³nie-
nie zakresu dzia³añ zgodnie z dostarczonym
wcze�niej harmonogramem i uzyskanie efek-
tu ekologicznego - w my�l obowi¹zuj¹cych
przepisów. Tymczasem czas goni, wiêc
o zmianach w trakcie realizacji inwestycji nikt
nie my�li, ¿eby nie straciæ �rodków. Oczywi-
�cie po�piech jest najgorszym doradc¹, po-
niewa¿ przek³ada siê pó�niej na problemy
z eksploatacj¹ wybudowanych instalacji.
Trzeba zatem, w odpowiednim czasie prze-
my�leæ bilans zysków i strat, ¿eby wybraæ opty-
malny wariant.
Planowanie inwestycji

Decyduj¹c siê na realizacjê nowej inwe-
stycji lub modernizacjê dotychczasowej, na-
le¿y przygotowaæ  odpowiednie za³o¿enia
koncepcyjne i opracowaæ w³a�ciw¹ doku-
mentacjê, uwzglêdniaj¹c¹ optymalizacjê
technologiczn¹ obiektu. Zaprocentuje to na
pewno w procedurach wy³aniania wykonaw-
cy w toku postêpowania przetargowego,
a pó�niej w trakcie wieloletniej eksploatacji
wybudowanej instalacji - upro�ci operatorom
wykonywanie wszystkich niezbêdnych czyn-
no�ci technologicznych, bie¿¹cych konser-
wacji i przegl¹dów. Skutki nieprzemy�lanych

dzia³añ staj¹ siê piramid¹ problemów eks-
ploatacyjnych, którymi nikt jednak nie bêdzie
siê chwaliæ.

Dla inwestorów, wyk³adni¹ dobrej pracy
projektantów i wykonawców, powinien byæ
okres bezawaryjnej pracy, �wiadcz¹cy o ja-
ko�ci zastosowanych urz¹dzeñ i rozwi¹zañ
technologicznych, oraz funkcjonalno�æ tech-
nologiczna inwestycji.

Przy prawid³owo zrealizowanym zadaniu,
kolejna modernizacja powinna obejmowaæ
g³ównie wymianê zu¿ytych urz¹dzeñ i rozbu-
dowê, a nie budowanie fundamentów tech-
nologii od podstaw.

Niestety, trudno oceniæ ten problem z dzi-
siejszego punktu widzenia, poniewa¿ wnio-
ski z realizacji wielu modernizowanych czy
budowanych od podstaw oczyszczalniach bê-
dziemy zbieraæ przez kilka kolejnych lat eks-
ploatacji. Nasze postêpowanie najprawdo-
podobniej oceni¹ inni, którzy stan¹ przed po-
trzeb¹ kolejnych modernizacji.

W zwi¹zku z tym, lepiej weryfikowaæ przy-
gotowanie inwestycyjne znacznie wcze�niej,
ni¿ w trakcie postêpowania przetargowego,
gdzie pojawiaj¹ siê pierwsze rozbie¿no�ci,
które ci¹gn¹ siê pó�niej podczas realizacji
inwestycji.

Na pocz¹tku planowania inwestycyjnego
nale¿y odpowiednio zdefiniowaæ potrzeby
i sporz¹dziæ kilka wariantowych koncepcji,
które umo¿liwiaj¹ wybranie w³a�ciwego roz-
wi¹zania pod wzglêdem technologicznym,
uwzglêdniaj¹cego maksymalne wykorzysta-
nie istniej¹cych obiektów.

Okre�laj¹c (co jest podstaw¹ koncepcji)
rzetelny bilans jako�ciowy i ilo�ciowy dop³y-
waj¹cych do oczyszczalni �cieków na pod-
stawie do�wiadczeñ eksploatatorów i wiedzy
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o strukturze zu¿ycia wody przy planach roz-
wojowych sieci, nale¿y równie¿ zdefiniowaæ
wielko�æ niezbêdnych nak³adów inwestycyj-
nych, które bêd¹ realne do ud�wigniêcia
przez inwestora, a nie liczyæ, ¿e cena najko-
rzystniejszej oferty bêdzie na tyle niska, ¿e
uda siê j¹ zrealizowaæ.

Koncepcja powinna byæ podstaw¹ do spo-
rz¹dzenia wytycznych technologicznych dla
projektantów wykonuj¹cych dokumentacjê,
daj¹c wiedzê o rozwi¹zaniach i urz¹dzeniach,
które powinno siê przewidzieæ w projekcie,
a tak¿e informacje u³atwiaj¹ce egzekwowa-
nie w³a�ciwego kszta³tu projektu przez s³u¿-
by techniczne inwestora. Projekt powinien byæ
rozwiniêciem wybranej koncepcji i jej uzupe³-
nieniem. Brak okre�lenia podstaw technolo-
gicznych skazuje inwestora na rozwi¹zania
stosowane przez projektanta, które nie za-
wsze musz¹ byæ optymalne dla charaktery-
styki obecnie pracuj¹cego obiektu czy spe-
cyfiki pracy zlewni �cieków obs³ugiwanej
przez oczyszczalniê.

Warto równie¿ zastanowiæ siê nad weryfi-
kacj¹ projektu przez niezale¿n¹ jednostkê lub
eksperta. Przecie¿ - patrz¹c z zewn¹trz -
³atwiej jest oceniaæ i wskazaæ ewentualne
braki albo lepsze rozwi¹zania.
Kilka �niewypa³ów�

Niew³a�ciwie zrealizowanych inwestycji,
przy których nie skorygowano wad projekto-
wych na etapie wykonawstwa, jest wiele. Oto
kilka przyk³adów.

W jednym z przedsiêwziêæ, w bilansie
³adunków dop³ywaj¹cych do oczyszczalni nie
uwzglêdniono ³adunków z odcieków powsta-
j¹cych w procesie technologicznym i zapo-
mniano, ¿e zwiêkszenie przepustowo�ci
oczyszczalni o 100% wygeneruje wiêksz¹
ilo�æ osadów �ciekowych, a zatem nale¿y

równie¿ rozbudowaæ liniê technologiczn¹ do
ich odwadniania.

W innym przypadku zaprojektowano i uru-
chomiono oczyszczalniê przep³ywow¹ z jed-
nym ci¹giem technologicznym (który bêdzie
pracowa³ przy du¿ym niedoci¹¿eniu ³adun-
kiem zanieczyszczeñ), wiedz¹c, ¿e obecnie
p³ynie 40% docelowej ilo�ci �cieków, a po-
zosta³e zostan¹ skierowane do oczyszczalni
mo¿e w ci¹gu siedmiu lat.

Kolejny bubel to pomys³ na budowê trzy-
krotnie przewymiarowanego zbiornika reten-
cyjnego na oczyszczalni, do której dop³ywaj¹
�cieki z kanalizacji ogólnosp³awnej. Na in-
nym obiekcie w bilansie �cieków dop³ywaj¹-
cych do reaktora biologicznego, nie uwzglêd-
niaj¹c wyników analiz prowadzonych przez
eksploatatora o rzeczywistej redukcji zanie-
czyszczeñ na czê�ci mechanicznej, niepo-
trzebnie zbudowano przewymiarowany uk³ad
biologiczny. Jest te¿ przypadek wykonania
instalacji pracuj¹cej w uk³adzie: jedna dmu-
chawa na jeden ci¹g technologiczny reakto-
ra biologicznego, która przez kilka lat - do
momentu uzyskania w³a�ciwego obci¹¿enia
oczyszczalni - bêdzie pracowa³a przez
wiêksz¹ czê�æ czasu z minimaln¹ wydajno-
�ci¹, a wiêc z du¿¹ strat¹ na sprawno�ci.
Powoduje to równocze�nie (zgodnie z doku-
mentacj¹) niepotrzebne podwy¿szenie tem-
peratury powietrza na wylocie z dmuchawy
z 86oC przy pracy optymalnej do 102oC przy
pracy z minimaln¹ wydajno�ci¹.

Na innym obiekcie wykonano kratê ko-
szow¹ rêczn¹ przed przepompowni¹, podno-
sz¹c¹ �cieki na dobrej klasy sitopiaskownik.
Dubluj¹c rozwi¹zanie w efekcie wiêcej za-
nieczyszczeñ usuwa siê rêcznie z kraty, ni¿
zatrzymuje siê i jest usuwane w systemie
automatycznym na sitopiaskowniku, który
mia³ zautomatyzowaæ usuwanie skratek.
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Nastêpne b³êdne dzia³anie to zabezpie-
czenie �cian pomieszczenia prasy odwadnia-
nia osadu minimalnej wysoko�ci lamperi¹
z farby olejnej, pokrywaj¹c resztê bia³¹ farb¹,
w pomieszczeniu z du¿¹ wilgotno�ci¹ i mo¿-
liwo�ci¹ pryskania osadu, jak gdyby nie mo¿-
na by³o po³o¿yæ p³ytek, które znacznie popra-
wi¹ utrzymanie czysto�ci. Natomiast w po-
mieszczeniach technologicznych, wymagaj¹-
cych czêstego czyszczenia, nie przewidziano
p³ytek antypo�lizgowych.

Nie brakuje te¿ przypadków montowania
okien i drzwi wyposa¿onych w zwyk³e, szybko
koroduj¹ce okucia w pomieszczeniach z du¿¹
agresywno�ci¹ korozyjn¹ (np. w budynku krat)
czy wybudowania dróg wewnêtrznych oczysz-
czalni z dojazdem do punktu zlewnego, któ-
rymi nie s¹ w stanie dojechaæ ci¹gniki
z beczk¹ asenizacyjn¹ (bez wjechania na
trawnik lub uszkodzenia krawê¿nika i/lub

opon) z uwagi na niew³a�ciwy promieñ za-
krêtu i szeroko�æ drogi niedostosowanej dla
du¿ych pojazdów.

Przyk³ady te mo¿na by mno¿yæ, ale nie
w celu zawstydzenia projektantów czy s³u¿b
inwestora, ale w celu unikniêcia w przysz³o-
�ci podobnych b³êdów. Przygotowuj¹c inwe-
stycjê, nale¿y zwracaæ wiêksz¹ uwagê na pro-
blemy, z którymi pó�niej bêdzie musia³ sobie
radziæ nie projektant i wykonawca, ale tech-
nolog i eksploatator.

Moim zdaniem, warto przemy�leæ poru-
szone kwestie i wyci¹gn¹æ z nich wnioski, tym
bardziej, ¿e wiele jeszcze oczyszczalni czeka
na swoje modernizacje. Rozwiniêciem zasy-
gnalizowanych problemów technologicznych
z projektowaniem i eksploatacj¹ oczyszczal-
ni �cieków jest cykl artyku³ów publikowanych
od grudnia 2011 r. w czasopi�mie �Wodo-
ci¹gi-Kanalizacja� wydawnictwa ABRYS.


