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Działalność Śląskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów  
Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 

 
 

W dniu 17 września 2015 r. odbyło się I spotkanie Śląskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia 
Eksploatatorów Obiektów Wodno-Ściekowej.  Gospodarzem spotkania była firma BEST-EKO Sp. z o.o., 
która jest właścicielem oczyszczalni ścieków „Boguszowice”. 

Celem spotkania było: 
1. Prezentacja i zwiedzanie oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, 
2. Przedstawienie strategii działania GTS [Grup Terenowych Stowarzyszenia], 
3. Przedstawienie propozycji nawiązania współpracy pomiędzy SEOGWŚ a Izbą Gospodarczą 

Wodociągi Polskie w zakresie prowadzenia ustawicznego dokształcania eksploatatorów 
obiektów wodno-ściekowych. 

4. Prezentacja  BEST-EKO SP. z o.o. "Sposoby postepowania z komunalnymi osadami ściekowymi 
chwila obecna i rozwój", 

5. Wymiana doświadczeń uczestników spotkania w świetle zmieniających się przepisów 

prawnych dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

Spotkanie rozpoczęło się na terenie oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, gdzie nastąpiło 
przywitanie wszystkich przybyłych. 

Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło zwiedzanie obiektu, który w ostatnich latach przeszedł 
gruntowna modernizację, a remont części osadowej oczyszczalni właśnie dobiega końca. Zwiedzaliśmy 
wszystkie obiekty oczyszczalni, na każdym etapie krótko omawiałem zastosowane rozwiązania 
techniczne ich wady i zalety, padały pytania i zawiązywała się dyskusja. Podczas zwiedzania zwróciłem 
szczególną uwagę na aktualnie modernizowaną część osadową oczyszczalni jak również  
na kompostownie zakładową. Pokazałem w jaki sposób przerabiane są komunalne osady ściekowe 
wraz z odpadami pochodzącymi od zewnętrznych dostawców oraz jak są kompostowane 
ustabilizowane odwodnione komunalne osady ściekowe wraz z odpadami zielonymi. Po zakończeniu 
zwiedzania nastąpił przejazd do pobliskiej restauracji, gdzie odbyły się poszczególne prezentacje. 

Jako pierwszy zabrał głos Andrzej Gołąb V-ce prezes SEOGWŚ, przedstawił na czym polega 
działalność Grup Terenowych i Eksploatacyjnych Stowarzyszenia oraz co jest najważniejsze w tych 
spotkaniach czyli wymiana doświadczeń pomiędzy eksploatatorami obiektów gospodarki wodno-
ściekowej. Zaznaczył, że jednym z podstawowych warunków, które umożliwiają istnienie GTS/GES, są 
ludzie chętni do poświęcenia swojego czasu do organizowania spotkań. Na końcu przedstawiono 
w skrócie ważniejszych wydarzenia mające miejsce w SEOGWŚ. 

Po przerwie zabrał głos przedstawiciel Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie pan Tadeusz Pilarski. 
Przedstawiciel Izby ze swojej strony poparł idę spotkań GTS/GES jako cennego elementu w rozwoju 
przedsiębiorstw wodociągowych i przedstawił propozycję współpracy pomiędzy SEOGWŚ a Izbą 
Gospodarczą Wodociągi Polskie. Współpraca ma być zawiązana na polu dokształcania ustawicznego 
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eksploatatorów obiektów wodno-ściekowych, które ma się odbywać podczas spotkań GTS/GES. Izba 
Gospodarcza ze swojej strony zaoferowała pomoc w organizowaniu spotkań, udostępnianiu lokali, 
obiektów wodnych i ściekowych, delegowaniu pracowników itp. Propozycja spotkała się z ciepłym 
przyjęciem, jako możliwość dalszego rozwoju pomiędzy Izbą i SEOGWŚ. 

Kolejnym punktem spotkania była moja prezentacja oczyszczalni ścieków „Boguszowice”  
ze szczególnym uwzględnieniem przeróbki komunalnych osadów ściekowych wraz z odpadami 
biodegradowalnymi. Oczyszczalnia została oddana do użytkowania w 1980 roku, a w ostatnich latach 
przeszłą gruntowną modernizacje tak, że obecnie spełnia wymagania dotyczące podwyższonego 
usuwania biogenów dla obiektów powyżej 100 000 RLM. Obecnie na oczyszczalnię ścieków 
„Boguszowice” wpływa Qśr d=4000 m3/dobę. Średnie fizyko-chemiczne stężenia zanieczyszczeń 
w ściekach surowych dopływających wynoszą: 

  BZT5     456 mgO2/dm3 

  ChZT    1199 mgO2/dm3 

  Zawiesina ogólna   452 mg/dm3 

  Azot ogólny   173 mgN/dm3 

  Fosfor ogólny   13,6 mgP/dm3 
Średnie fizyko-chemiczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych 
z oczyszczalni wynoszą: 

  BZT5     4,5 mgO2/dm3 

  ChZT    23,9 mgmgO2/dm3 

  Zawiesina ogólna   5,4 mg/dm3 

  Azot ogólny   9,5 mgN/dm3 

  Fosfor ogólny   0,6 mgP/dm3 
Odpady przyjmowane na oczyszczalnię przeznaczone do przetwarzania w procesie fermentacji 

są przyjmowane w formie stałej lub płynnej. Odpady w formie stałej są uwadniane, a w razie potrzeby 
mogą być również rozdrabniane. Odpady w formie płynnej są poddawane procesowi odzysku R3 
poprzez fermentację w wydzielonych komorach fermentacyjnych wraz z innymi osadami powstającymi 
na oczyszczalni ścieków. Po procesie fermentacji powstaje ustabilizowany komunalny osad ściekowy, 
który po odwodnieniu jest przekazywany na instalację kompostowania lub bezpośrednio do rolniczego 
przetwarzania. Istnieje możliwość przyjmowania odpadów do fermentacji w opakowaniach, gdyż 
instalacja do mielenia i uwadniania odpadów wyposażona jest w specjalny separator. Ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe powstające w wyniku działania komór fermentacyjnych oraz 
ustabilizowane komunalne osady ściekowe przyjęte od zewnętrznych dostawców wraz ze słomą, 
sianem oraz odpadami zielonymi takimi jak trawa, liście, drewno itp. są przetwarzane na zakładowej 
instalacji do kompostowania odpadów w procesie recyklingu odpadów R3. Odwodniony 
ustabilizowany komunalny osad ściekowy mieszany jest z odpowiednio przygotowanym materiałem 
strukturalnym. Mieszanina układana jest w pryzmach kompostowych. Napowietrzanie pryzm 
realizowane jest poprzez ich cykliczne przerzucanie. Proces jest prowadzony na płycie izolowanej od 
podłoża oraz wyposażonej w system przechwytywania odcieków. Po fazie gorącej, pryzmy są 
rozbierane a kompost dojrzewa. BEST-EKO Sp. z o.o. posiada decyzję produktową nr 249/11 z dnia 
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08.04.2011r. wydaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wprowadzenie do obrotu nawozu 
organicznego pod nazwą „BEST-TERRA” powstającego na zakładowej kompostowni. 
Na oczyszczalni występowały okresowe problemy z zapachami wydzielającymi się z komór 
fermentacyjnych i zakładowej kompostowni oraz brakiem wód nadosadowych z procesu fermentacji 
osadów. W 2012 roku przeprowadzone zostały badania preparatu mikrobiologicznego OWS w dwóch 
kierunkach: 

1. Poprawa pracy wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych, stopnia higienizacji 
osadów oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowych procesu; 
2. Przyspieszenie procesów rozkładu trawy i liści w kompostowni zakładowej, zastąpienie 
procesów gnilnych procesem „kiszenia”. 

Przed zastawaniem środka OWS z jednej napełnionej komory fermentacyjnej osadem surowym 
(osad nadmierny i wstępny) o objętości 6000 m3, powstawało średnio 500 m3 wód nadosadowych, a po 
zastosowaniu środka powstaje średnio 2000 m3 wód nadosadowych. Bardzo dużym problemem 
kompostowni jest fakt, że trafiają do nas odpady zielone, które już są zagniłe. Główny problem stanowi 
skoszona trawa, która prawie zawsze jest dostarczana zagniła. Wykonaliśmy wiele prób w różnych 
konfiguracjach pryzm w celu zastąpienia procesów gnilnych procesem kompostowania. Żadna z prób 
nie zakończyła się pozytywnie, a wszystkie powodowały bardzo duże uciążliwości zapachowe. Obecnie 
szczepimy na bieżąco mikroorganizmy preparatem OWS w każdej partii przywiezionej trawy. Następuję 
zastąpienie procesów gnilnych procesami „kiszenia”, a po ich zakończeniu powstały materiał łatwo się 
kompostuję. Proces kiszenia nie powoduje uciążliwości zapachowych a następujący po nim proces 
kompostowania również jest obojętny dla otoczenia. 

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, zwłaszcza nad zmianą podejścia do 
komunalnych osadów ściekowych. Zmiana miałaby dotyczyć nie traktowania osadu jako odpadu a 
traktowania go jako cennego produktu nawozowego.  

Zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach GTS/GES. Zaproszenia będę rozsyłał e-mailem, 
ponadto na stronie internetowej Stowarzyszenia pojawi się informacja z datą i miejscem spotkania. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.  

 
 
 

Grzegorz Pilarski 
Kierownik Oczyszczalni Ścieków „Boguszowice” 
Lider Śląskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia 


