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Działalność  Dolnośląsko – Opolskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów 

Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej  
 

W dniu 24 kwietnia 2015r.  odbyło się  XII spotkanie Dolnośląsko – Opolskiej Grupy 
Terenowej (V spotkanie Grupy Eksploatacyjnej)  Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów 
Gospodarki Wodno –Ściekowej, której gospodarzem był  Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Kostomłotach. 

Celem spotkania było: 
       1. Przypomnienie strategii działania GTS  [Grup Terenowych Stowarzyszenia]. 

2. Wymiana doświadczeń uczestników spotkania w świetle zmieniających się przepisów 

prawnych dotyczących eksploatacji  oczyszczalni ścieków.   

3. Prezentacja  ZGK "Efekty rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków  
w Piotrowicach". 
4. Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Piotrowicach. 
Na początku spotkania głos zajął Wójt Gminy Kostomłoty, Stanisław Wicha , który 

powitał w imieniu gospodarzy wszystkich obecnych na sali i wyraził swoje poparcie dla idei  
wymiany  doświadczeń w ramach spotkań eksploatatorów obiektów gospodarki wodno - 
ściekowej. 

Następnie przypomniałem, na czym polega działalność Grup Terenowych  
i Eksploatacyjnych  Stowarzyszenia. Starałem się  przekazać  to, co jest najważniejsze w 
naszych spotkaniach,   czyli  wymiana doświadczeń pomiędzy eksploatatorami obiektów 
gospodarki wodno – ściekowej. Zaznaczyłem ,że jednym z podstawowych  warunków, które 
umożliwiają istnienie GTS/GES, są  ludzie chętni do poświęcenia swojego czasu do 
organizowania spotkań. Na końcu opowiedziałem w skrócie o  ważniejszych wydarzeniach, 
mających miejsce w SEOGWŚ . 
 Kolejnym punktem programu spotkania była dyskusja na temat dostosowywania się 
do wciąż zmieniającego sie prawa w naszej branży wodno- ściekowej. W celu wywołania 
dyskusji tym razem zwróciłem uwagę na dwa akty prawne : 

Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 850). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 
2014r, poz. 1800). 
 
Po burzliwej dyskusji , podsumowując poruszony temat, uczestnicy spotkania zgodnie 
stwierdzili, iż wszystkie oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 mieszkańców 
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muszą liczyć się z przeprowadzeniem  kontroli pozwoleń wodnoprawnych, pod kątem 
spełniania zaostrzonych wymogów z rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
  
 Po przerwie Mariusz Krzyżak, kierownik Zakładu Gospodarki  Komunalnej w 
Kostomłotach, opowiedział nam o swoich doświadczeniach z modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Piotrowicach.  
Obiekt  w celu dostosowania  się  do oczyszczanie ścieków na poziomie zgodnym z 
wymaganiami prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej musiał zostać zmodernizowany i  
rozbudowany. W  2010 r  zapadła decyzja o modernizacji i rozbudowie istniejącej 
oczyszczalni, oddano ją  w użytkowanie w lipcu 2011 r. 
Inwestycja o wartości ok. 14 mln zł  była współfinansowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania z Unii 
Europejskiej dla przedsięwzięcia wyniosła ponad 9 mln zł.  
Proces oczyszczania ścieków zmieniono z metody złoża biologicznego na metodę  nisko 
obciążonego dwufazowego osadu czynnego na oczyszczalni przepływowej z wydzieloną 
tlenową stabilizacją osadu czynnego. Ponad to wybudowano nowe obiekty oczyszczalni takie 
jak : nowoczesną zautomatyzowaną stację zlewczą, węzeł mechanicznego oczyszczania - 
sitopiaskownik, pompownię rozdziału ścieków poczyszczonych, blok biologiczny, stację 
dmuchaw, stację odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych, komorę czerpno-
pomiarową. Zmodernizowano i przystosowano m.in. stare osadniki Imhoffa jako zbiorniki 
retencyjno-wyrównawcze służące w porach deszczowych oraz zbiorniki wtórne jako zbiorniki 
p. poż. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach obecnie może przyjmować  ścieki w ilości: Qśrd = 1700 
m3/d, Qmaxd = 2380 m3/d oraz ładunek zanieczyszczeń wyrażony w RLM =11 000mk.  
 Efekt końcowy inwestycji: 

− uzyskanie wymaganej przepustowości oczyszczalni gwarantującej oczyszczenie 
ścieków od wszystkich mieszkańców gminy oraz strefy aktywności gospodarczej, 

− uzyskanie i utrzymanie wymaganego prawem składu ścieków oczyszczonych 
 
Ostatnim punktem spotkania była  wizyta  na oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. 

 
V spotkanie GES obyło się w wyjątkowo miłym i familijnym klimacie. Budujące jest to, że 

grupa coraz bardziej się integruje. Uczestnicy – w podgrupach- chętnie podejmowali  
dyskusję, dzielili się doświadczeniami, udzielali  wskazówek. Cieszy również fakt, iż 
frekwencja podczas spotkań rośnie i nie brakuje chętnych do zorganizowania kolejnego 
spotkania naszego GES.        
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Chciałbym serdecznie podziękować gospodarzowi spotkania, Mariuszowi 

Krzyżakowi, i jego współpracownikom za pomoc w   zorganizowaniu  V spotkania  Grupy 

Eksploatacyjnej  Stowarzyszenia. Dziękuję też  wszystkim przybyłym gościom za aktywne  w 
nim uczestnictwo.  

Zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach GTS/GES. Zaproszenia będziemy rozsyłać 
e-mailem, ponadto na stronie internetowej Stowarzyszenia pojawi  się informacja  
z podaniem konkretnej daty i miejsca spotkania. 

 
 
Andrzej Gołąb - V-ce Prezes SEOGWŚ,  

Lider Grupy Eksploatacyjnej Stowarzyszenia 
 

 


