
EKOLOGIA

OXW1

GAZETA WYBORCZA l WWW.WROCLAW.GAZETA.PL
CZWARTEK 13 SIERPNIA 2009TYGODNIK zDOLNEGO ŚLĄSKA6

P
ie nią dze dla miesz kań ców na
in sta la cję przy do mo wej
oczysz czal ni ście ków prze -
wi dzia ła m.in. Trzeb ni ca.
W ra mach Gmin ne go Fun -

du szu Ochro ny Śro do wi ska i Gos po -
dar ki Wod nej moż na uzy skać zwrot
na wet do po ło wy kosz tów jej za ku pu
i mon ta żu, ale nie wię cej niż 4,5 tys. zł.
Po dob nie jest wDłu go łę ce. Tam miesz -
kań cy mo gą li czyć na ty siąc złotych
do fi nan so wa nia.

– Rocz nie prze zna cza my na ten cel
ok. 30 tys. zł – mó wi Ta de usz Lu ty, kie -
row nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska
w Urzę dzie Gmi ny Dłu go łę ka. – W tej
chwi li za led wie 40 proc. miesz kań ców
jest pod łą czo nych do sie ci ka na li za -
cyj nej. Uzna liś my, że do fi nan so wa nie
za ku pu przy do mo wej oczysz czal ni ście -
ków to do bry spo sób, by po móc po zo -
sta łym, a jed no cześ nie, by wzra sta ła
ilość oczysz cza nych ście ków. 

Na do fi nan so wa nia de cy du ją się
zwy kle gmi ny, któ rych miej sco wo ści
ma ją nie re gu lar ną za bu do wę, czy li ta -
kie, w któ rych znaj du ją się po je dyn -
cze do my, znacz nie od da lo ne od in -
nych osie dli. Do pro wa dze nie do nich
sie ci ka na li za cyj nej by ło by więc dla

gmi ny nie op ła cal ne. Oso ba, któ ra de -
cy du je się na mon taż oczysz czal ni, po -
win na spraw dzić, czy jest to do zwo -
lo ne na jej dział ce. Ta kie in for ma cje
znaj dzie w pla nie za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go lub – je śli gmi na nie
opra co wa ła ta kie go do ku men tu – w de -
cy zji o wa run kach za bu do wy grun tu.
Wła ści cie le przy do mo wych oczysz -
czal ni ście ków nie mu szą oba wiać się,
że w ra zie po wsta nia sie ci ka na li za -
cyj nej w po bli żu ich do mu bę dą zmu -
sze ni pod łą czyć się do niej, a pie nią -
dze wy da ne na włas ny sy stem oczysz -
cza nia oka żą się wy rzu co ny mi w bło -
to. Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach w ta kim przy pad -
ku ze zwa la na nie po dłą cze nie się do
sie ci. Ce ny za ku pu i mon ta żu przy do-
 mo wej oczysz czal ni ście ków za czy -
na ją się od 3 tys. zł.

– Wszyst ko za le ży od ro dza ju
oczysz czal ni – tłu ma czy Pa u li na Pie -
tru siak z kieł czow skiej fir my Eco mo -
tyl ofe ru ją cej ta kie in sta la cje. – Ze
wzglę du na ro dzaj grun tu na na szej
dział ce de cy du je my się na oczysz czal-
 nię dre na żo wą lub bio lo gicz ną.

Przed za ku pem in sta la cji po win -
niś my więc zo rien to wać się, z ja kim

pod ło żem ma my do czy nie nia na
włas nym pod wór ku. Wie le firm za le-
 ca, by przed wy bo rem oczysz czal ni
zro bić naj pierw ba da nia ge o lo gicz ne
(mo gą kosz to wać ok. 300 zł). Je śli
miesz ka my na grun cie do brze prze-
 pusz czal nym o ni skim po zio mie wód
grun to wych, mo że my zde cy do wać
się na oczysz czal nię dre na żo wą. Two -
rzą ją osad nik gnil ny, stu dzien ka i ru -
ry dre nar skie. Pier wsze oczysz cze -
nie ście ków na stę pu je w osad ni ku,
gdzie prze bie ga ją pro ce sy gnil ne,
a ście ki są roz kła da ne przez bak te rie
bez tle no we. Z osad ni ka ście ki prze -
pły wa ją do stu dzien ki, ale ich czę ści
sta łe po zo sta ją w nim, za trzy mu jąc
się na fil trze. Da lej tra fia ją do po na -
ci na nych row ka mi rur dre nar skich,
w któ rych na stę pu je po now ne ich
oczysz cze nie. Ru ry są oto czo ne ge o -
włók ni ną, ma te ria łem poz wa la ją cym
na do pływ tle nu, dzię ki cze mu ście ki
są oczysz cza ne tym ra zem przez bak-
 te rie tle no we. Przez row ki oczysz c-
zo ne już ście ki wy do sta ją się do gle -
by, ale naj pierw prze są cza ją się przez
ok. 20 cm żwi ru, któ ry le ży po ni żej
oczysz czal ni. Osad gro ma dzą cy się
w osad ni ku na le ży wy wieźć raz na

rok, cza sem rza dziej. Usu wa go, po -
dob nie jak w przy pad ku szam ba,
szam biar ka. Na le ży go je dy nie roz-
 cień czyć wo dą. 

Pa u li na Pie tru siak za zna cza jed-
 nak, że po sia da nie ta kiej przy do mo -
wej oczysz czal ni wią że się tak że
z częst szy mi obo wiąz ka mi.

– Trze ba pa mię tać o czysz cze niu
fil tra i przy naj mniej raz w ty god niu
wsy pać bio pre pa rat do każ dej to a le -
ty w bu dyn ku – wy jaś nia. – Bio pre pa -
ra ty to prosz ki en zy ma tycz ne, któ re
uspraw nia ją roz kład ście ków i udraż -
nia ją ka na li za cję.

Pół ki lo gra mo we opa ko wa nie ta -
kie go środ ka mo że kosz to wać od 35
do 55 zł. Do dat ko we kosz ty cze ka ją
tak że użyt kow ni ków bio lo gicz nych
oczysz czal ni ście ków. Są one in sta -
lo wa ne na pod ło żach sła bo prze pusz -
czal nych z wy so kim po zio mem wód
grun to wych, a w ich po bli żu mu szą
znaj do wać się ro wy me lio ra cyj ne 
al bo rze ki, do któ rych zrzu ca ne są
oczysz czo ne ście ki. Oczysz czal nie
bio lo gicz ne dzia ła ją dzię ki ener gii
elek trycz nej, po bie ra jąc od 0,7 do
0,9 KWh na do bę. Za tem, po za ce ną
bio pre pa ra tów, ich użyt kow ni cy mu -

szą uwzględ niać w swo im bu dże cie
tak że koszt zu ży wa ne go prą du. Pro-
 du cen ci bio lo gicz nych przy do mo -
wych oczysz czal ni ście ków twier -
dzą, że wo da, któ ra tra fia z nich do
rzek czy ro wów, jest oczysz czo na
w 95 proc. Od ra dza ją jed nak uży wa -
nie jej do ce lów gos po dar czych, np.
umy cia sa mo cho du czy pod la nia
kwia tów. 

– Ża den sy stem sa mo dziel ne go
oczysz cza nia ście ków, ja ki jest sto so -
wa ny w na szym kra ju, nie poz wa la na
wy e li mi no wa nie nie któ rych bak te rii
i drob no u stro jów szko dli wych dla czło -
wie ka. Le piej nie ku sić lo su – tłu ma -
czą.

Dr Jan Si ko ra z Ka te dry Bio tech -
no lo gii Śro do wi sko wej Po li tech ni ki
Ślą skiej ma tak że in ne wąt pli wo ści
zwią za ne z przy do mo wy mi oczysz -
czal nia mi: – Nie je stem pe wien, czy
każ dy z nas jest w sta nie w spo sób wła -
ści wy eks plo a to wać ta kie urzą dze nie.
Ra czej nie po le cał bym in sta la cji przy-
 do mo wej oczysz czal ni. Je śli miał bym
moż li wość pod łą cze nia się do sie ci ka -
na li za cyj nej, to wy brał bym ra czej tę
op cję. 1

LU CY NA RÓG

Kie dy brak ka na li za cji
In sta la cja włas nych przy do mo wych oczysz czal ni ście ków to spo ry wy da tek, 
ale w wie lu dol no ślą skich gmi nach moż na zdo być na nie go do fi nan so wa nie. 
Mo że my wy bie rać mię dzy oczysz czal nią dre na żo wą a bio lo gicz ną

J
esz cze 30 lat te mu Od ra by ła
bar dzo za nie czysz czo na – mó -
wi Ka rol Na po ra, dy rek tor
okrę gu Pol skie go Związ ku
Węd kar skie go we Wroc ła wiu.

– Dziś jej stan jest du żo lep szy, po dob -
nie jest wprzy pad ku wie lu in nych rzek
wna szym wo je wódz twie. Po ja wi ły się
tam ga tun ki ryb, któ re wcześ niej nie
prze ży ły by w tak ska żo nym śro do wi -
sku. My ślę, że to nie tyl ko sku tek wię -
kszej licz by oczysz czal ni, ale tak że
zmian w prze my śle.

– Do nie daw na mo gliś my zło wić tu -
taj je dy nie ga tun ki o naj niż szych wy -
ma ga niach śro do wi sko wych, jak pło-
 cie, lesz cze czy ukle je – do da je Na po -
ra. – Te raz pły wa ją u nas tak że szczu-
 pa ki, su my i san da cze. 

Ma rian Dzie wa now ski z Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro -
do wi ska we Wroc ła wiu po twier dza
op ty mizm: – Na pew no mo że my mó -
wić o po pra wie. Oczy wi ście nie jest
ide al nie, ale z ro ku na rok stan na szych
rzek jest co raz lep szy.

Po pra wa ja ko ści wo dy na Dol nym
Ślą sku to efekt wie lu czyn ni ków, jed-
 nym z naj waż niej szych jest wię ksza
licz ba oczysz czal ni ście ków w re gio -
nie. W cią gu 20 lat na Dol nym Ślą sku
wzro sła pra wie trzy krot nie, dziś jest
ich po nad dwie ście. Pru si ce i Wą sosz
to dzi siaj je dy ne mia sta w re gio nie,
któ re nie są pod łą czo ne do oczysz czal-
 ni. Każ de go ro ku do rzek tra fia też co -
raz mniej nie o czysz czo nych ście ków.
Dzie więć lat te mu do wo dy lub zie mi
tra fia ły 123 hek to me try sześcienne
ście ków ko mu nal nych. Dziś jest ich
98. Spa da tak że ilość ście ków prze my -

sło wych od pro wa dza nych do rzek.
Po mię dzy 2007 a ubieg łym ro kiem ten
spa dek wy niósł aż 20 hm sześć.

W wie lu miej scach re gio nu na dal
jed nak bra ku je ka na li za cji, co wpły-
 wa na za nie czysz cze nie rzek. 

– O ile w mia stach ko rzy sta z niej
95 proc. miesz kań ców, o ty le na wsi to
za led wie 30 proc. – mó wi Dzie wa -
now ski. 

Sy tu a cja ta po win na się jed nak po -
pra wić, po nie waż uni j ne prze pi sy wy -
mu sza ją na gmi nach ko niecz ność peł -
ne go ska na li zo wa nia do 2015 ro ku. 

– Ście ki ko mu nal ne za wie ra ją
związ ki or ga nicz ne i tzw. związ ki bio-
 gen ne – tłu ma czy dr Jan Si ko ra z Ka -
te dry Bio tech no lo gii Śro do wi sko wej
Po li tech ni ki Ślą skiej. – Związ ki or ga -
nicz ne, roz kła da jąc się, po bie ra ją tlen,
przez co bra ku je go dla or ga niz mów
ży ją cych w rze ce. Po dob nie jest ze
związ ka mi bio gen ny mi, zwłasz cza
azo tu i fos fo ru. Te z ko lei po wo du ją
użyź nie nie rze ki i roz wój róż nych or -
ga niz mów, któ re – ob u mie ra jąc – tak -
że wy ko rzy stu ją tlen. W rze ce do cho -
dzi więc do sta nu, któ ry na zwał bym
„du cho tą”. 

Zda rza się, że wy la nie ście ków do
rze ki skut ku je do pie ro po kil ku la tach.
Na przy kład gdy do wo dy tra fią sub-
 stan cje, któ re nie są bez poś red nio
szko dli we dla ryb, ale po wo du ją wy -
mie ra nie plan kto nu. Do cho dzi wów-
 czas do za kłó ceń w cy klu roz rod czym
ryb, a efekt zmniej sze nia ilo ści po kar-
 mu jest wi docz ny do pie ro po dwóch
czy trzech la tach, gdy oka zu je się, że
ryb jest znacz nie mniej. 1

LU CY NA RÓG

Dol no ślą skie rze ki 
wco raz lep szym sta nie
Z ro ku na rok stan na szych rzek jest co raz lep szy. To za słu ga co raz wię kszej licz by oczysz czal ni 
ście ków i co raz dłuż szej sie ci ka na li za cji

AR TY KUŁ DO TO WA NY
PRZEZ WO JE WÓDZ KI
FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA
IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

Takie 18 kilogramowe karpie można złowić w Odrze...
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... która jest coraz bardziej czysta, między innymi dzięki oczyszczalni ścieków na Praczach Odrzańskich
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