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W listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki 

Wodno-Ściekowej po raz kolejny zorganizowało wyjazd techniczny przeznaczony  

dla swoich członków. Znamy doskonale polskie uwarunkowania gospodarki  

wodno-ściekowej, jednak warto poszerzać horyzonty i stawiać sobie pytania: Jak radzą sobie 

za granicą z tematem oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych? Jakie 

uwarunkowania prawne występują w innych krajach? Z jakimi problemami borykają się 

koledzy po fachu? Jakie innowacyjne technologie są wdrażane i jakie cele im przyświecają? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uczestnicy wyjazdu technicznego poszukiwali tym 

razem w Hiszpanii, a będąc bardziej precyzyjnym mając na uwadze obecną sytuację 

geopolityczną - w Katalonii. 

Podczas pobytu mieliśmy okazję zapoznać się ze sposobem oczyszczania  

i odprowadzania ścieków w głównej barcelońskiej oczyszczalni Besos, położonej  

w północno-wschodniej jej części. Obiekt projektowany jest na przepływ 525.000 m3/d,  

co odpowiada przepustowości na poziomie 2,8 mln RLM. W przypadku wystąpienia 

intensywnych opadów deszczu, w skrajnych przypadkach ilość ścieków surowych ulega 

podwojeniu. Oczyszczalnia obsługuje ok. 75 % mieszkańców stolicy Katalonii, a także 

okolicznych miejscowości. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Morza Śródziemnego 

rurociągiem długości 2,9 km o średnicy 2,1 m i wprowadzane są na głębokość 55 m. Warunki 

te powodują, że pozwolenie wodnoprawne dla tego obiektu nie określa limitów dla redukcji 

związków biogennych. Oczyszczalnia na początku XXI w. przeszła gruntowną modernizację, 

Oprócz zmian w technologii oczyszczania wykonano również zabudowę (zadaszenie) całej 

infrastruktury na powierzchni ok. 10 ha. Tereny uzyskane dzięki przykryciu obiektu („dach 

oczyszczalni”) wykorzystywane są m.in. do celów rekreacyjnych, zaś bezpośrednie 

sąsiedztwo stanowią biura, muzea i obiekty użyteczności publicznej, w tym galerie handlowe. 

Pomimo niezbyt wygórowanych wymagań dotyczących jakości ścieków (usuwanie związków 

organicznych i zawiesin) oczyszczalnia musi spełnić oczekiwania mieszkańców dot. braku 

występowania uciążliwości zapachowej. Dezodoryzacja realizowana jest na drodze 

chemicznej w trzech stacjach. Czy działa skutecznie? Podczas naszej wizyty zapachów 

złowonnych nie stwierdziliśmy. Osady po zagęszczeniu przekazywane są do sąsiedniej 

instalacji eksploatowanej przez spółkę zewnętrzną. Wcześniej osady suszono na terenie 

oczyszczalni, jednak ze względów m.in. ekonomicznych odstąpiono od dalszej eksploatacji. 

 



Drugim obiektem, któremu przyjrzeliśmy się z bliska była oczyszczalnia ścieków  

dla miasta Manresa (wydajność 90.000 RLM), położonego kilkadziesiąt kilometrów  

na północ od Barcelony. Odbiornikiem dla tej oczyszczalni jest rzeka Cardoner, zaś wartości 

dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych są tożsame z obowiązującymi 

w Polsce dla oczyszczalni powyżej 100.000 RLM. Gospodarka osadowa obejmuje klasyczną 

fermentację mezofilową i odwadnianie. Wyprodukowany biogaz jest odsiarczany biologicznie 

i wykorzystywany w kogeneracji. Ponadto spółka wodno-ściekowa z Manresy chętnie bierze 

udział w projektach badawczo-rozwojowych. Jeden z nich dotyczy procesu odzysku fosforu 

w ciągu przepływowym oczyszczalni. 

Ciekawostką jest sposób podejścia do zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych. Od kilkunastu lat wykorzystaniem osadów w Katalonii zajmuje się specjalnie 

powołana do tego spółka, która odbiera osady i odpowiada za sposób postępowania z nimi.  

W innych regionach Hiszpanii sytuacja wygląda podobnie. Z informacji uzyskiwanych  

od przedstawicieli przedsiębiorstw, w Katalonii osady są wykorzystywane przyrodniczo. 

Uczestnicy wyjazdu technicznego gościli także w muzeum historii wodociągów 

barcelońskich znajdującym się w sąsiedniej miejscowości Cornellá de Llobregat. Lokalizacja 

muzeum nie jest przypadkowa, gdyż leży w miejscu głównego zbiornika wód podziemnych. 

To właśnie tutaj 150 lat temu zaczęło się pobieranie wód dla ówczesnej Barcelony. Obecnie 

większość infrastruktury stanowi ekspozycję muzealną lub znaleziono dla niej nowe 

zastosowanie (adaptacja jednego ze zbiorników wody na salę koncertową). Godną 

naśladowania jest ścieżka edukacyjna przeznaczona zarówno dla tych młodszych jak i trochę 

starszych. Łączy ona w sobie wszelkie aspekty związane z wodą, począwszy od jej stanów 

skupienia, poprzez sposoby pobierania i transportu, na ostatecznym wykorzystaniu kończąc.  

Dodatkowego smaczku naszemu wyjazdowi dodawał fakt przebywania w miejscu, 

gdzie tworzy się historia. Dzięki obecności i poznaniu historii Katalonii każdy mógł sobie 

wyrobić własny pogląd na obecną sytuację w tym regionie Hiszpanii. W tzw. międzyczasie 

była też okazja do zobaczenia tego co w mieście Gaudiego najcenniejsze. Niewątpliwie 

największe wrażenia wywarła na nas Sagrada Familia, czyli secesyjny kościół, którego 

budowa rozpoczęła się 135 lat temu, a zakończenie prac przewiduje się za ok. 10 lat. 

Pragnę serdecznie podziękować całej blisko 40-osobowej grupie eksploatatorów  

za niepowtarzalną atmosferę i zaangażowanie merytoryczne podczas pobytu. Tematy 

„oczyszczalniane” były wszechobecne w naszych dyskusjach, co jest dowodem na to,  

że wymiana doświadczeń pomiędzy eksploatatorami ma charakter permanentny. Każda 

chwila spędzona wspólnie potrafi natchnąć nas do pytań, porównań i w konsekwencji próby 

wdrożenia niektórych rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie.  

Ponadto chciałbym podziękować dwóm Paniom bez których wyjazd nie byłby taki 

jaki był. Paulina Klamecka podjęła się (już po raz czwarty) pilotowania naszego wyjazdu 

technicznego, przekazując nam liczne i ciekawe informacje dotyczące zwiedzanego regionu 

Hiszpanii, zaś Joanna Nalewajko dzięki profesjonalnemu tłumaczeniu zapewniała skuteczną 

komunikację pomiędzy nami, a naszymi odpowiednikami w Katalonii. Jeszcze raz – 

dziękujemy za Waszą obecność i pomoc. 

 

 



Mamy nadzieję, że wyjazd spełnił oczekiwania wszystkich uczestników i każdy 

znalazł jakieś nowatorskie rozwiązanie, które może wykorzystać na swoim obiekcie. Również 

tym razem mogliśmy utwierdzić się w przekonaniu, że stosowane w Polsce technologie  

i uzyskiwane wyniki oczyszczania ścieków nie odstają ani trochę od standardów zachodnich. 

To czego możemy sobie życzyć na przyszłość to zmniejszenie biurokracji i wprowadzanie 

sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną pozytywnie na nasz komfort pracy. 

Dzięki temu więcej czasu będziemy mogli spożytkować na bieżącą eksploatację  

i optymalizację procesów, a mniej na mechaniczne tworzenie stosu, często nikomu 

niepotrzebnych, dokumentów… 
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