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1 Informacje wstępne 

1.1 Wprowadzenie 
 

W projekcie Strategii rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 zapisano, że „Istotnym 

elementem jakości życia jest stan środowiska, jakość infrastruktury technicznej oraz 

bezpieczeństwo mieszkańców. W tym kontekście istotnymi kierunkami rozwoju gminy powinny 

być działania związane z ochroną środowiska – w tym związane z rozbudową i modernizacją 

systemu kanalizacji oraz przeciwdziałaniem niskiej emisji.” 

Wychodząc naprzeciw priorytetom ustalonym w strategii, biorąc pod uwagę aspekty 

środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne, koncepcja gospodarki ściekowej na terenie 

gminy Niemodlin stanowi opracowanie zgodne z założonymi celami strategicznymi. Ponadto, 

Niemodlin jest gminą prowadzącą szeroko rozwiniętą politykę ekorozwoju, co również 

wpisuje się w działania związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudową sieci kanalizacyjnej.  

1.2 Cel i zakres opracowania  
 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji programowej gospodarki ściekowej na 

terenie Miasta i Gminy Niemodlin, w oparciu o wiedzę na temat istniejącego systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz analizę specyfiki terenu i planowanego 

zagospodarowania obszaru gminy. Wszystkie zagadnienia podejmowane w opracowaniu są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej. 

Zakres opracowania obejmuje następujące zagadnienia: 

 analiza gminy Niemodlin pod kątem gospodarki ściekowej, w tym zagospodarowanie 

przestrzenne, charakterystyka sozologiczna i demograficzna, analiza systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, analiza technologiczna oczyszczalni ścieków, 

analiza gospodarki osadowej, 

 koncepcja gospodarki ściekowej ze wskazaniem obszarów przeznaczonych do 

skanalizowania oraz obszarów, na których należy zastosować indywidualne systemy 

oczyszczania ścieków, 

 analiza zakresu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w okresie 2016-2020, 

 analiza zakresu inwestycyjnego w odniesieniu do obowiązującego Planu Aglomeracji 

Niemodlińskiej, 

 wskazanie kierunków zmian Planu Aglomeracji Niemodlińskiej z uwzględnieniem 

planowanych inwestycji, 

 ocena efektywniejszego docelowego rozwiązania kwestii oczyszczania ścieków – 

obecnie Gościejowice Małe i Gracze, 

 ocena możliwości i efektywności podłączenia kanalizacji do gmin ościennych, 

 określenie nakładów inwestycyjnych, 
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 analiza finansowo – ekonomiczna przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości 

finansowych Gminy, 

 określenie działań priorytetowych wskazanych do realizacji, 

 zakres koniecznej do wykonania dokumentacji technicznej, 

 proponowany harmonogram prac skanalizowania wraz z jego etapowaniem, 

 wskazanie źródeł finansowania, 

 wnioski i rekomendacje, w tym w zakresie obszaru aglomeracji. 

 

2 Obowiązujące przepisy prawa w aspekcie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 

 

Jednymi z najważniejszych, z punktu widzenia niniejszej dokumentacji, przepisów są akty 

prawne związane z planowaniem i wyznaczaniem aglomeracji. Podstawowym aktem 

prawnym Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych jest Dyrektywa 

Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku. Dyrektywa ta nakłada obowiązek wyposażenia 

wszystkich aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków 

zapewniające oczyszczanie zgodne z obowiązującymi normami oraz odpowiednie 

zagospodarowanie w środowisku osadów ściekowych.  

 

Instrumentem wdrożenia postanowień Dyrektywy 91/271/EWG jest, przygotowany przez 

Ministra Środowiska zgodnie z ustawą Prawo wodne, Krajowy program oczyszczania 

ścieków komunalnych (KPOŚK). Celem KPOŚK jest identyfikacja faktycznych potrzeb 

w zakresie gospodarki ściekowej, a w efekcie ograniczenie zrzutów niedostatecznie 

oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego. KPOŚK jest 

dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz 

wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich. W założeniach program koordynuje również 

działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury 

sanitacji na ich terenach. 

Definicję „aglomeracji” podano w art. 2 pkt 4 Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych: 

„Aglomeracja” oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 

oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu”. 

Podstawowe reguły dotyczące aglomeracji: 

 Na terenie aglomeracji nie musi istnieć oczyszczalnia ścieków. 

 Granice aglomeracji mogą lub nie odpowiadać granicom jednostki administracyjnej.  

 Kilka jednostek administracyjnych może tworzyć jedną aglomerację i odwrotnie – 

w skład jednej jednostki administracyjnej może wchodzić kilka odrębnych 

aglomeracji, jeśli stanowią one obszary o wystarczającej koncentracji, oddzielone 

w przestrzeni na skutek wydarzeń historycznych lub gospodarczych.  
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 Dla celów planowania należy w stosownym stopniu uwzględnić rozwój przestrzenny 

aglomeracji w przyszłości, np. na skutek wzrostu liczby ludności i/lub działalności 

gospodarczej dlatego należy regularnie oceniać i aktualizować powstający ładunek 

i granice/zakres aglomeracji (tzn. jej wielkość wyrażoną RLM). 

Aglomeracja spełnia wymagania Dyrektywy 91/271/EWG jeżeli spełnione są następujące 

warunki: 

 cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny 

i doprowadzany do oczyszczenia, 

 oczyszczalnia obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 

100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji, 

 kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione, jeżeli wszystkie ścieki komunalne 

powstające w aglomeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do 

oczyszczalni ścieków, 

 każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być 

podłączony do oczyszczalni ścieków,  

 ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej oczyszczalni są zgodne z wymaganiami 

Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

 w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zastosowania innych systemów 

oczyszczania ścieków zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska. 

 

Na poniższych schematach przedstawiono możliwe relacje między aglomeracjami 

i oczyszczalniami ścieków komunalnych. 
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Rysunek 1 Możliwe relacje między aglomeracjami i oczyszczalniami ścieków komunalnych. 

 

 „Scenariusz a” przewiduje prosty przypadek, w którym jedną aglomerację obsługuje 

jeden system zbierania i jedna oczyszczalnia ścieków. 

 Scenariusz a-1” stanowi wariant „scenariusza a”, w którym szereg blisko siebie 

położnych miejscowości o wystarczającej koncentracji, które są luźno, lecz w sposób 

ciągły związane ze sobą, jest obsługiwanych przez jedną oczyszczalnię ścieków. 
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 „Scenariusz a-2” przewiduje jedną aglomerację, składającą się z kilku przyległych 

jednostek administracyjnych, obsługiwaną przez jeden system zbierania i jedną 

oczyszczalnię ścieków. 

 „Scenariusz b” przewiduje jedną aglomerację w jednej jednostce administracyjnej 

obsługiwaną przez kilka systemów zbierania i kilka oczyszczalni ścieków. 

 „Scenariusz b-1” przewiduje jedną aglomerację składającą się z kilku przyległych 

jednostek administracyjnych, obsługiwaną przez kilka systemów zbierania i kilka 

oczyszczalni. 

 „Scenariusz c” przewiduje kilka odrębnych i fizycznie oddzielonych aglomeracji 

posiadających odrębne systemy zbierania, ale obsługiwanych przez jedną 

oczyszczalnię ścieków. 

 

Obecnie na terenie gminy Niemodlin mamy do czynienia z sytuacją opisaną w „scenariuszu 

a” gdzie istnieje jedna aglomeracja z jedną oczyszczalnią ścieków i systemem kanalizacyjnym 

spełniającym wymagania aglomeracji (powyżej 2000 RLM). 

 

W roku 2014 weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, która wprowadziła definicję 

aglomeracji spójną z zapisami Dyrektywy. Ponadto zmieniono również Rozporządzenie 

Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

W związku z nowelizacją Prawa wodnego zmianie uległo również w Rozporządzenie 

Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (z dnia 18 listopada 2014 r.). W rozporządzeniu tym zwiększono wymagania 

odnośnie poziomu oczyszczania substancji biogennych dla oczyszczalni powyżej 10 000 

RLM.  
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3 Charakterystyka gminy Niemodlin pod kątem gospodarki 
ściekowej 

3.1 Położenie i zagospodarowanie terenu miasta 
 

Gmina i Miasto Niemodlin zlokalizowane są w centralnej części województwa opolskiego. 

Powierzchnia gminy wynosi ok. 183 km
2

, a powierzchnia miasta ok. 13 km
2
. Gminami 

sąsiadującymi z Niemodlinem są Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Tułowice, 

Łambinowice, Skoroszyce i Grodków. 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski Kondrackiego Niemodlin 

zlokalizowany jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej. Obszar odwadniany jest przez 

prawobrzeżne dopływy Nysy Kłodzkiej. 

 

 
Rysunek 2 Lokalizacja Gminy Niemodlin na tle gmin sąsiednich 

Źródło: Open Street Map 

 

Struktura użytkowania gruntów Niemodlina jest zróżnicowana zarówno pod względem 

przestrzennym jak i sposobu użytkowania. Dominującą formą użytkowania terenu są użytki 

rolne oraz łąki i pastwiska w większości porzucone, stanowią nieużytki. Obszary zabudowane 

rozproszone są stosunkowo równomiernie na obszarze całej gminy natomiast największy 

stopień urbanizacji dotyczy miejscowości Niemodlin.  
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3.1.1 Planowane zagospodarowanie terenu, w tym wytyczne MPZP 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

w kształtowaniu nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy wskazuje następujące 

zasady: 

 Należy kultywować lokalną tradycję budownictwa, wyrażoną w zasadach 

kształtowania brył obiektów, układach dachów, wysokości, detalu architektonicznym 

i materiale wykończeniowym; zasada ta powinna być rozumiana w sposób twórczy, 

nie tylko odtworzeniowy. 

 Przestrzegać tradycyjnych zasad w rozplanowaniu zabudowy i utrzymaniu charakteru 

zabudowy. 

 Kontynuacja zabudowy zagrodowej w lukach pomiędzy istniejącą zabudową jako tzw. 

zabudowa uzupełniająca. 

 Nowo projektowane tereny pod zabudowę mieszkaniową powinny tworzyć 

skoncentrowane formy zabudowy. 

 Dążyć do zachowania prawidłowych, harmonijnych relacji między zabudową i 

zagospodarowaniem towarzyszącym bądź sąsiadującym ze szczególnym 

uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, krajobrazowych i kulturowych, 

 Wysokość zabudowy na terenach wiejskich nie powinna przekraczać trzech 

kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 12 metrów 

do kalenicy, natomiast na terenie miasta 5 kondygnacji nadziemnych łącznie z 

poddaszem użytkowym, maksymalnie 16 metrów do kalenicy. 

 Minimalny oraz maksymalny obszar zabudowany działki wynosi od 15 do 30% 

powierzchni działki budowlanej. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich obowiązujących na terenie miasta i gminy 

Niemodlin planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Tabela 1 Zestawienie MPZP obowiązujących na terenie miasta Niemodlin 

Lp. Obszar planu 
Nr uchwały (data 

podjęcia) 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

(data publikacji) 

1 
MPZP terenów usługowo-przemysłowych 

przy ul. Opolskiej w Niemodlinie 

Uchwała nr 

XXII/131/96 

Rady Miejskiej z 

29.08.1996r. 

 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 32 

poz.124 z 1996r. 

2 
MPZP obejmującego działkę w 

Niemodlinie przy ul. Opolskiej 

Uchwała nr 

XXXIII/198/97 

Rady Miejskiej z 

07.08.1997r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33 

poz.l92z 1997r. 
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Lp. Obszar planu 
Nr uchwały (data 

podjęcia) 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

(data publikacji) 

3 

MPZP budownictwa 

mieszkaniowego w Niemodlinie 

w rejonie ul. Chopina 

Uchwała nr 

XXXIII/200/97 

Rady Miejskiej z 

07.08.1997r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33 

poz.193 z 1997r. 

4 

MPZP terenu obejmującego obszar 

byłej bazy magazynowo-paszowej 

K.P.G.R. Niemodlin, położonego 

w Niemodlinie w rejonie ulic 

Korfantego i Daszyńskiego 

Uchwała nr 

XXIX/179/97 

Rady Miejskiej z 

24.04.1997r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 14 

poz.88z 1997r. 

5 

MPZP terenu położonego w mieście 

Niemodlin, obejmującego rejon ul. 

Brzeskiej wraz z przyległym 

terenem części wsi Szydłowiec 

Śląski 

Uchwała nr 

XLII/289/98 

Rady Miejskiej z 

18.06.1998r. 

Dz. Urz. Woj. Op.. Nr 23 

poz.136z 1998r. 

6 

Zmiana MPZP terenów 

budownictwa jednorodzinnego w 

Niemodlinie rejon ulic: Reymonta i 

Al. Wolności 

Uchwała nr 

V/29/98 Rady 

Miejskiej z 

29.12.1998r. 

Dz. Urz. Woj. Op.. Nr 7 

poz.19 z 1999r. 

7 

Zmiana MPZP terenów 

budownictwa jednorodzinnego 

Niemodlin przy ulicy Reymonta 

Uchwała nr 

V/30/98 Rady 

Miejskiej z 

29.12.1998r. 

Dz. Urz. Woj. Op.. Nr 7 

poz.20z 1999r. 

8 

MPZP zagospodarowania  

przestrzennego Śródmieścia  

Niemodlina 

Uchwała nr 

XII/96/99  

Rady Miejskiej z  

30.09.1999r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 43 

poz.282 z 1999r 

9 MPZP miasta Niemodlina 

Uchwała nr 

XLVII/349/2002 

Rady Miejskiej z 

21.02.2002r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 30 

poz.460z 2002r 

Źródło: UM Niemodlin. 

 
Tabela 2 Zestawienie MPZP obowiązujących na terenie gminy Niemodlin 

Lp. Obszar planu 
Nr uchwały (data 

podjęcia) 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

(data publikacji) 

1 

Zmiana w planie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niemodlin. Obszar: Krasna Góra - 

elektrownia wodna 

Uchwała Nr 

XXXIII/197/97 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

07 lipca 1997 roku 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, 

poz.191 z 1997r. 
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Lp. Obszar planu 
Nr uchwały (data 

podjęcia) 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

(data publikacji) 

2 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Niemodlin we wsiach Grabin, Gracze, 

Gościejowice, Rogi 

 

Uchwała Nr 

XXIX/176/97 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

24 kwietnia 1997 

roku 

Dz. Urz. Woj. Op.. Nr 14, 

poz.85 z 1997r. 

3 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Niemodlin we wsiach Krasna Góra, 

Jakubowice, Jaczowice, 

Rzędziwojowice, Radoszowice  

Uchwała Nr 

XXIX/177/97 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

24 kwietnia 1997 

roku 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 14, 

poz.86z 1997r. 

4 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Niemodlin we wsiach Gracze, 

Magnuszowice, Sarny Wielkie, 

Lipno  

Uchwała Nr 

XXIX/178/97 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

24 kwietnia 1997 

roku 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 14, 

poz.87z 1997r. 

5 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Niemodlin we wsi Molestowice  

Uchwała Nr 

XXX/186/97 Rady 

Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

19 czerwca 1997 

roku 

 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, 

poz.125 z 1997r. 

6 

 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Niemodlin we wsi Krasna Góra - 

cmentarz  

 

Uchwała Nr 

XXXII 87/97 Rady 

Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

19 czerwca 1997 

roku 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, 

poz.126 z 1997r. 

7 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Niemodlin polegającej na 

lokalizacji cmentarza we wsi Rogi  

 

Uchwała Nr 

XXXII 89/97 Rady 

Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

19 czerwca 1997 

roku 

 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr23, 

poz.l27 z 1997r. 

8 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Niemodlin w zakresie ustalenia nowego 

przeznaczenia terenów we wsiach 

Grodziec i Rzędziwojowice  

Uchwała Nr 

XXXIX/258/98 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

26 lutego 1998 

roku 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 8, 

poz.38z 1998r. 
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Lp. Obszar planu 
Nr uchwały (data 

podjęcia) 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

(data publikacji) 

9 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Niemodlin w zakresie 

przeznaczenia terenów we wsiach: 

Wydrowice, Sady, Jakubowice, Krasna 

Góra, Gracze, Rutki, Molestowice  

 

Uchwała Nr 

XII/97/99 Rady 

Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

30 września 1999r. 

 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 41, 

poz.274 z 1997r. 

10 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu obejmującego 

obszar położony na części gruntów w 

obrębie ewidencyjnym wsi: Michałówek i 

Grodziec  

Uchwała Nr 

XXXI/247/05 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

29 września 2005r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, 

poz.2229 z 2005r. 

11 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obszaru położonego w 

północnej części gminy Niemodlin w 

obrębach Rzędziwojowice, Magnuszowice, 

Gracze wzdłuż linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia  

Uchwała Nr 

XXXIII/200/12 

Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

29 listopada 2012r. 

 

Dz. Urz. Woj. Op. 

z 2013r., poz.16 

12 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obszaru położonego w 

północnej części gminy Niemodlin w 

obrębach Samy wielkie i Magnuszowice 

wzdłuż linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 

 

Uchwała Nr 

LVI/363/14 Rady 

Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

10 kwietnia 2014r. 

 

Dz. Urz. Woj. Op. 

z 2014r., poz.1150 

13 

Zmiana Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

obejmującego obszar położony na części 

gruntów w obszarze ewidencyjnym wsi 

Michałówek i Grodziec  

Uchwała Nr 

VI/19/15 Rady 

Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 

27.01.2015r 

Dz. Urz. Woj. Op. 

z 2015r„ poz.328 

Źródło: UM Niemodlin. 

 

3.1.2 Charakterystyka sozologiczna 
 

Przedstawiona w poniższych podpunktach charakterystyka sozologiczna wykonana została na 

podstawie Opracowania Ekofizjograficznego Niemodlina. 

 

 Ukształtowanie terenu 

Zróżnicowanie geomorfologiczne pozwala na wyróżnienie na omawianym terenie trzech 

obszarów o odmiennej genezie 

 Wał Niemodliński – wał wznosi się nad dnem doliny Nysy Kłodzkiej o ok. 65 m, a 

nad dnem Ścinawy Niemodlińskiej o ok. 50 m. Strefa graniczna Wału 

Niemodlińskiego i doliny Nysy Kłodzkiej ma charakter wysokiej krawędzi. 
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 Obniżenie Niemodlińskie – tereny obniżenia są najniżej położonymi na obszarze 

miasta. Charakteryzują się również niewielkim stopniem zróżnicowania 

morfologicznego. Duży wpływ na niewielkie zróżnicowanie rzeźby dna Obniżenia 

miała Ścinawa Niemodlińska, której działalność akumulacyjna retuszowała 

wcześniejsze formy geomorfologiczne, 

 Wysoczyzna Niemodlińska – jest największą jednostką morfologiczną Równiny 

Niemodlińskiej, na terenie miasta zaznacza się nieznacznie w części wschodniej. Jej 

długość przekracza 30 km, szerokość 15 km. Większość terenów stanowi tu lekko 

falista równina moreny dennej zbudowana z piasków, żwirów, glin i głazów 

lodowcowych. Charakterystyczną cechą Wysoczyzny jest również występowanie w 

zagłębieniach terenu torfów. Największe z torfowisk położone w okolicach Chrzelic 

ma powierzchnię ok. 1000 ha, przy miąższości torfów dochodzącej do 3 m. 

Najwyżej położone tereny Niemodlina zlokalizowane są w zachodniej jego części w obrębie 

Wału Niemodlińskiego. Wysokości dochodzą tu do 195 m n.p.m. Najniżej położone tereny 

występują w części północnej w dnie doliny Ścinawy Niemodlińskiej – 158 m n.p.m.  

Różnice wysokości na terenie miasta dochodzące do 38 m. Lokalnie występują tereny o 

dużych spadkach. Główna strefa obszarów ze spadkami > 5% zlokalizowana jest na granicy 

Wału Niemodlińskiego i Obniżenia Ścinawy Niemodlińskiej. W zachodniej części miasta na 

najbardziej stromych stokach spadki przekraczają 10%. Tereny ze spadkami > 5% wykazują 

pewne niewielkie przeciwwskazania do zabudowy, w szczególności przy długich budynkach 

usługowych i produkcyjnych. Na terenach o spadkach > 10% występują przeciwwskazania do 

zabudowy jednorodzinnej. 

  

 Warunki hydrogeologiczne 

Na uwarunkowania geologicznie decydujący wpływ ma położenie w obrębie Depresji Śląsko-

Opolskiej. Warstwy przypowierzchniowe zdominowane są przez utwory czwartorzędowe (na 

przeważającej części miasta o miąższości nie przekraczającej 1-2 m) i w mniejszym stopniu 

trzeciorzędowe. Głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego jest zróżnicowana. 

Zwierciadło tych wód położone jest na głębokości 0-1 m na najniżej położonych obszarach 

doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz jej dopływów (na części obszarów woda stagnuje przez 

znaczną część roku na powierzchni, a przez większość roku na głębokości < 0,5 m p.p.t.), 1-2 

m p.p.t. w wyższych terenach dolin rzecznych i w obrębie lokalnych obniżeń na terenach 

wysoczyzny, 2-5 m p.p.t. na terenach wysoczyznowych opadających skłonami do dolin 

rzecznych i 5-10 m p.p.t. i więcej na obszarach kulminacji terenowych. Na terenie miasta 

wody użytkowe występują w dwu poziomach wodonośnych: 

 czwartorzędowym – zalegające od 0,5 do 5 m p.p.t., znaczenie mają jedynie w dolinie 

Ścinawy Niemodlińskiej. Na pozostałym obszarze ze względu na niewielką miąższość 

pokrywy plejstocenu wody te nie występują lub nie mają znaczenia, 

 trzeciorzędowym – zalegające od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów p.p.t. Na 

wysokości terenu miasta wody te są bardzo wydajne (GZWP 338). 
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 Gleby  

Na obszarze Niemodlina dominują gleby piaszczyste lub słabo gliniaste wytworzone na 

rezyduach polodowcowych lub iłach poznańskich. Znacznie mniejszy udział mają organiczne. 

Wśród klas gruntów rolnych dominują gleby klas IVa i IVb. Znaczny jest udział gleb słabych 

klasy V. W kompleksach przydatności gruntów ornych sytuacja przedstawia się następująco: 

 Pszenny dobry – 86,2 ha (10,5%) 

 Żytni bardzo dobry – 152,1 (18,6%) 

 Żytni dobry – 136,0 ha (16,6%) 

 Żytni słaby – 190,0 ha (23,3%) 

 Żytni bardzo słaby – 157,6 ha (14,6%) 

 Zbożowo-pastewny mocny – 89,6 ha (11,0%), 

 Zbożowo-pastewny słaby – 5,9 ha (0,7%). 

Gleby analizowanego obszaru w większości nie posiadają wysokiego potencjału produkcji 

rolnej. Najcenniejsze kompleksy glebowe zlokalizowane promieniście na obrzeżach miasta 

przy głównych drogach wylotowych są intensywnie zagospodarowane ornie. Zagrożenie 

erozją gleb badanego terenu w części centralnej i wschodniej jest małe, natomiast w obrębie 

Wału Niemodlińskiego na zachodzie zaznaczają się słabe, a miejscami na stokach >10% 

intensywne procesy erozyjne. Ma to związek z większymi deniwelacjami i spadkami 

powierzchni terenu w tej części, a także z jego wylesieniem. 

 

Zarówno ze względu na uwarunkowania glebowe, miejscowo duże nachylenie terenu oraz 

płytko zalegający poziom wód gruntowych znacząco ograniczona jest możliwość stosowania 

przydomowych oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki do ziemi. Ograniczenia 

dotyczą przede wszystkim miejscowości gdzie w utworach glebowych występują formy 

nieprzepuszczalne (gleby wytworzone z glin zwałowych średnich i ciężkich). Zgodnie z mapą 

rolniczo-glebową Polski sytuacja taka występuje w północnej części gminy w 

miejscowościach Radziwojowice, Szydłowiec Śląski, Molestowice, Gracze, Magnuszowiczki, 

Magnuszowice, Sarny Wielkie, Rutki i Radoszowice. Ewentualne lokowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków zawsze wymagało będzie szczegółowych badań warunków gruntowo-

wodnych. Pozostała część gminy to w głównej mierze utwory mało przepuszczalne złożone 

przede wszystkim z piasków gliniastych. 

 

 Sieć hydrograficzna 

Na sieć hydrograficzną Niemodlina składają się liczne cieki, zbiorniki, obszary torfowisk i 

namulisk, rozbudowana sieć rowów melioracyjnych. Rzeki badanego obszaru należą do rzek 

typowo nizinnych o niwalno-fluwialnym reżimie zasilania. Pod względem gęstości sieci 

rzecznej obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą gęstością systemu 

hydrograficznego charakteryzuje się część doliny Ścinawy Niemodlińskiej z otoczeniem. 

Miasto Niemodlin położone jest w dorzeczu Odry. Cały jego obszar odwadniany jest przez 

dopływ Nysy Kłodzkiej – Ścinawę Niemodlińską, która jest głównym ciekiem miasta. 

Ścinawa Niemodlińska wpływa na teren miasta poniżej Wydrowic na wysokości ok. 162 m 

n.p.m. Przepływa przez miasto z południa na północ doliną o zróżnicowanej szerokości. 
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Ścinawa uchodzi do Nysy Kłodzkiej w okolicach Lewina Brzeskiego na wysokości ok. 146 m 

n.p.m. Łącznie rzeka od źródeł do ujścia ma długość 57,5 km i zlewnię o powierzchni 443,7 

km
2
. Średnio roczny stan wód Ścinawy Niemodlińskiej w profilu Niemodlin w latach 1961 – 

90 wynosił: 

 SNW – 265 cm., 

 SSW – 282 cm, 

 SWW – 321 cm. 

Średnie przepływy wynosiły: 

 SNQ – 0,57 m
3
/s, 

 SSQ – 1,36 m
3
/s, 

 SWQ – 4,36 m
3
/s. 

 

Największe stawy występują w części południowej na północny wschód od Brzęczkowic. 

Największe obszary występowania torfowisk występują w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej na 

północ i na południe od centrum miasta. Dno doliny Ścinawy Niemodlińskiej powyżej i 

poniżej głównej osi urbanistycznej miasta jest zagrożone zalewami powodziowymi oraz 

okresowymi podtopieniami.  

 

 Walory przyrodnicze 

Na terenie miasta zlokalizowano występowanie następujących siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie na podstawie Dyrektywy Siedliskowej oraz Ustawy o ochronie 

przyrody: 

 twardowodne, oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 

(Charetea) – występują na stawach, 

 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti) – lokalnie występują wzdłuż 

koryta Ścinawy Niemodlińskiej, okresowo mogą występować również na stawach ze 

spuszczoną wodą, 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – występują w niewielkich 

rozproszonych płatach w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej i w dolinkach jej dopływów, 

 mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis) – 

występują jak wyżej, 

 szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) – występują częściej jak 

wyżej, 

 łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) – lokalnie występuje w dolinie Ścinawy 

Niemodlińskiej, głównie przy korycie, 

 olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) – występują na zarastających torfowiskach 

w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej, a także lokalnie w dolince jej dopływu 

w południowej części miasta. 

Na terenie miasta najważniejszymi pod względem rozprzestrzenienia siedliskami 

przyrodniczymi podlegającymi ochronie są zbiorowiska łęgów wierzbowo-topolowych 

zlokalizowane w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej oraz zdegenerowane siedliska wilgotnych 

łąk i szuwarów wielkoturzycowiskowych, a także łozowisk i olsów w położeniach dolinnych.  
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Na terenie miasta zinwentaryzowano jeden obszar z koncentracjami rzadkich i chronionych 

gatunków roślin. Obejmuje on kompleks stawów wraz z otoczeniem zlokalizowany w 

południowej części miasta przy granicy z gruntami wsi Brzęczkowice. Występują tu 

stanowiska sześciu chronionych i rzadkich gatunków związanych z biocenozami wodnymi i 

wodno-błotnymi. Podejmowane na tym terenie działania inwestycyjne powinny brać pod 

uwagę naturalne walory stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin. Na terenie miasta 

na zbiornikach wodnych przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą prowadzącą do Lipna 

również występują rzadkie i chronione gatunki – grążel żółty i grzybienie białe. 

Na poniższej mapie przedstawione zostały obszary chronione w obrębie i sąsiedztwie 

Niemodlina. 

 

 
Rysunek 3 Obszary chronione 

źródło: Geoserwis GDOŚ 

 

3.2 Charakterystyka demograficzna 
 

Według danych Urzędu Miasta i Gminy Niemodlin z 31 grudnia 2014 roku, w gminie 

Niemodlin mieszkają 13154 osoby, w tym w mieście 6328 osób. W porównaniu do roku 

2000, w którym liczba ludności wynosiła 13966 w całej gminie i 6979 w mieście odnotowano 

spadek liczby mieszkańców o ponad 3%.  
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Rysunek 4 Zmiana liczby ludności w całej gminie (niebieska linia) i mieście Niemodlin (czerwona linia)  

Źródło: GUS 

 

Poniżej przedstawiono zmiany liczby ludności w poszczególnych miejscowościach wg 

danych UM w Niemodlinie. 

 
Tabela 3 Liczba ludności w miejscowościach Gminy Niemodlin w latach 2011-2014. 

Miejscowość 2014 2013 2012 2011 

Brzęczkowice 63 63 63 63 

Gościejowice 278 279 275 278 

Gościejowice - Gościejowice Małe 44 43 43 43 

Góra 124 123 125 124 

Góra - Mała Góra 21 21 21 21 

Grabin 612 614 624 636 

Gracze 1509 1519 1532 1531 

Grodziec 215 210 210 212 

Grodziec Drugi 146 144 142 143 

Jaczowice 146 150 147 145 

Jakubowice 157 159 152 146 

Krasna Góra 292 294 302 300 

Lipno 228 220 213 202 

Magnuszowice 346 337 334 337 

Magnuszowiczki 103 104 103 100 

Michałówek 134 133 142 143 

Molestowice 112 108 108 110 

Piotrowa 185 183 184 182 

Radoszowice 321 322 327 313 

Rogi 179 177 189 185 

Roszkowice 152 147 150 151 

Rutki 73 73 74 75 
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Miejscowość 2014 2013 2012 2011 

Rzędziwojowice 219 226 239 243 

Sady 255 251 241 234 

Sarny Wielkie 142 142 149 157 

Sosnówka 127 122 121 119 

Szydłowiec Śląski 129 126 127 130 

Tarnica 118 117 119 114 

Tłustoręby 149 149 139 140 

Wydrowice 247 245 244 244 

Niemodlin 6328 6408 6496 6569 

RAZEM 13154 13209 13335 13390 

źródło: UM w Niemodlinie 

 

Z danych tych wynika, że o zmianach liczby ludności decydują przede wszystkim zmiany 

w samym Niemodlinie gdzie liczba mieszkańców w ostatnich czterech latach znacząco 

spadła. W pozostałych miejscowościach zmiany były nieznaczne i dotyczyły do kilkunastu 

osób. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym – z roku na rok zwiększa się i w roku 2013 wyniósł 35 osób, z czego 

równoważy się odsetek ludzi w wieku przed i poprodukcyjnym. Wskaźnik pozostaje na tym 

samym poziomie od 2004 roku natomiast zdecydowanie zmieniła się proporcja liczby ludzi w 

wieku przedprodukcyjnym do ludzi w wieku poprodukcyjnym (w 2004: 22/100-13/100; 

obecnie: 18/100-17/100) Świadczy to o ogólnym trendzie starzenia się społeczeństwa w 

mieście oraz zwiększaniu się ilości osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym 

spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.  

Przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą żywych urodzeń a liczbą zgonów na 1000 

mieszkańców) wyniósł w 2014 roku 0,7 i był mniejszy o 1,0 w stosunku do 2004 roku. 

Natomiast w mieście Niemodlin odnotowano ubytek naturalny na poziomie -1,1, przy 3,6 

w 2004 roku. 

Gmina charakteryzuje się również ujemnym saldem migracji wynoszącym odpowiednio 

w 2004 i 2014 roku -85 i -50 osób. Ze względu na zmniejszający się wskaźnik urodzeń, 

występuje niedobór osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym w stosunku do osób 

starszych, oraz ujemne saldo migracji dotyczące zwłaszcza ludzi w wieku produkcyjnym 

sytuacja demograficzna może powodować negatywny wpływ na rozwój gospodarczy miasta 

i gminy. 

Prognoza ludności sporządzona przez Główny Urząd Statystyczny dla powiatu opolskiego 

wskazuje na dalszy, stały spadek liczby mieszkańców.  
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3.3 System odprowadzania i oczyszczania ścieków 

3.3.1 Organizacyjna struktura działania systemu 
 

System zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków 

Dnia 1 stycznia 2008 roku została utworzona jednostka budżetowa pn. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

Ul. Wojska Polskiego 3 

49-100 Niemodlin 

Tel/Fax: 77 4606 318; 77 4608 419 

 

ZGKiM zajmuje się prowadzeniem i utrzymywaniem urządzeń oczyszczalni ścieków, 5 stacji 

uzdatniania wody, przepompowni oraz infrastruktury kanalizacji i infrastruktury 

wodociągowej. Ponadto w ramach działalności zakładu prowadzona jest gospodarka 

komunalna, w zakres której wchodzi utrzymanie dróg gminnych, zieleni miejskiej i 

infrastruktury miejskiej.  

W poniższych tabelach przedstawione zostały ceny wody i ścieków w latach 2011-2014: 

 
Tabela 4 Ceny wody za m3 w latach 2011-2014 

Rok Netto Brutto 

2011 3,36 3,92 

2012 4,05 4,37 

2013 4,05 4,37 

2014 4,27 4,61 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Ceny wody za m
3
 wzrosły z poziomu 3,92 zł w 2011 roku do 4,61 zł brutto w 2014 roku. 

 
Tabela 5 Ceny za odbiór ścieków za m3 w latach 2011-2014 

Rok Netto Brutto 

2011 4,55 4,91 

2012 4,91 5,30 

2013 4,91 5,30 

2014 5,23 5,65 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Ceny za odbiór m
3
 ścieków wzrosły z poziomu 4,91 zł w 2011 roku do 5,65 zł brutto w 2014 

roku. 
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3.3.2 Sieć wodociągowa 
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest dobrze rozwinięty. Na terenie 

gminy istnieje 5 niezależnych stacji uzdatniania wody (Niemodlin, Gracze, Michałówek, 

Grabin i Roszkowice), eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Niemodlinie. Ze względu na brak zbiornika wody czystej w Grabinie i 

jednostopniowe pompowanie wody do sieci, zrezygnowano z eksploatacji ujęcia i zasilanie 

odbywa się siecią zasilaną z SUW Niemodlin, wybudowaną w roku 2010. Stacje uzdatniania 

wody posiadają trzynaście ujęć wody, które zaopatrują 30 miejscowości gminy. Długość sieci 

wodociągów wynosi 117,4 km. Przedmiotowe wodociągi bazują na ujęciach wód 

trzeciorzędowych kategorii B w związku, z czym charakteryzują się podwyższoną 

zawartością związków żelaza, manganu i obniżonym pH. Na wszystkich stacjach uzdatniania 

wody jakość wody odpowiada wymaganiom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ogólny stan 

systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Niemodlin jest zadowalający, jednakże 

część sieci wodociągowej zbudowana jest z rur azbesto-cementowych oraz żeliwnych, które 

wymagają sukcesywnej wymiany na nowe. Analiza funkcjonowania systemu 

wodociągowego, w szczególności SUW wymaga odrębnej analizy, która wskazać 

powinna kierunki działań w tym zakresie. 

Poniżej przestawiono obszary zaopatrzenia w podziale na SUW: 

 SUW Niemodlin na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2000.BS 

dnia 21.09.2011: Niemodlin, Piotrowa, Brzęczkowice, Lipno, Jaczowice, Jakubowice, 

Grabin, Sady, Wydrowice, Gościejowice, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski. 

 SUW Michałówek na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.Bsz-6223-89/10 

z dnia 22.12.2010: Sosnówka, Grodziec I i II, Michałówek, Szydłów, Roszkowice, 

Krasna Góra, Tłustoręby, Rogi, Tarnica, Rutki, Molestowice. 

 SUW Roszkowice na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.Bsz-6223-90/10 

z dnia 05.01.2011: Góra, Góra Mała. 

 SUW Gracze na podstawie pozwolenia wodnoprawnego i nr OŚ.Bsz-6223-88/10 

z dnia 12.01.2011: Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Sarny Wielkie, 

Radoszowice 

Zakup, sprzedaż oraz ilość wody niesprzedanej (straty wody) na terenie gminy Niemodlin 

w latach 2011-2014, ujęto w poniższej tabeli: 

Tabela 6 Bilans wody na terenie gminy Niemodlin 

Bilans wody [m
3
/r] J.m. 2011 2012 2013 2014 

Zakup wody* [m
3
/r] 640 466  655 415 672 605 584 968 

Straty razem (zużycie własne + straty w sieci) [m
3
/r] 189 993  207 249 178 752 97 378 

Straty razem [%] [%] 30,66  32,62 29,95 29,68 

Sprzedaż: J.m.     

Sprzedaż gospodarstwa domowe [m
3
/r] 408 700  383 661 381 719 362 686 

Sprzedaż przemysł [m
3
/r] 46 398  69 000 60 400 55 400 

Sprzedaż użyteczność publiczna [m
3
/r] 6 600  6 600 6 600 6 600 

Sprzedaż usługi [m
3
/r] 2 700  2 700 3 090 3 100 

Sprzedaż razem [m
3
/r] 464 398  461 961 451 809 427 786 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 
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3.3.3 Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna 
 

Za system odbioru i oczyszczania ścieków w gminie odpowiada Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Na obszarze gminy Niemodlin zlokalizowane 

jest 35,8 km sieci kanalizacyjnej z czego 30,8 km stanowi sieć kanalizacji sanitarnej a 5,0 km 

to sieć ogólnospławna. W 2014 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 7685 osób. W 

poniższej tabeli przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy 

Niemodlin w podziale na sieć grawitacyjną i tłoczną. 

 
Tabela 7 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Niemodlin [km] 

Kanalizacja sanitarna Kanalizacja 

ogólnospławna [km] 
Ogółem [km] 

Grawitacyjna [km] Tłoczna [km] Ogółem 

25,4 5,4 30,8 5,0 35,8 

Źródło: Sprawozdanie do KPOŚK za rok 2014 

 

Na sieci kanalizacyjnej znajduje się 11 przepompowni ścieków, każda wyposażona w dwie 

pompy. Poniżej przedstawiono lokalizację poszczególnych przepompowni ścieków oraz ich 

parametry. 

 
Tabela 8 Przepompownie ścieków 

Lp. Przepompownia 
Pompy 

Typ pomp 
Moc Energia 

szt. kW kWh/rok 

1 Gościejowice nr 1 2 Flygt 3102 2 x 4,5 4 550 

2 Gościejowice nr 2 2 Flygt 3102 2 x 4,5 3 612 

3 Niemodlin, ul. Korfantego 2 Grundfos SEV.80.80.22.4.50D 2 x 2,2 2 404 

4 Niemodlin, ul. Świętojańska 2 Grundfos SEV.80.80.22.4.50D 2 x 2,2 940 

5 Niemodlin, ul. Reja 2 Grundfos SEV 100.100.40.A.4.51D 2 x 4,9 1 924 

6 Niemodlin, ul. Reymonta 2 Metalchem 2 x 3,0 5 536 

7 Wydrowice nr 1 2 Flygt NP3102.181.SH/255 2 x 4,2 9 566 

8 Wydrowice nr 2 2 Flygt NP3085.183 SH 2 x 2,4 576 

9 Wydrowice nr 3 2 Flygt NP3085.183 SH 2 x 2,4 1 249 

10 Wydrowice nr 4 2 Flygt NP3085.183 SH 2 x 2,4 379 

11 Gracze, ul. XX-Lecia 2 Metalchem 5,5/3,0 2 689 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

Długość kanalizacji deszczowej na terenie gminy wynosi ok. 17 km. Sieć w większości 

znajduje się w mieście Niemodlin. 

Na obszarze gminy funkcjonuje jedna aglomeracja. Aglomeracja „Niemodlin” została 

wyznaczona Uchwałą Nr II/24/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 

2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin”. W skład aglomeracji "Niemodlin" 

wchodzą miejscowości: Miasto Niemodlin, Gościejowice, Wydrowice. Równoważna liczba 

mieszkańców (RLM) aglomeracji wynosi 7024. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji 
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"Niemodlin" oczyszczane są na oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Gościejowice 

Małe. 

W poniższej tabeli zestawiono ilość funkcjonujących oczyszczalni przydomowych w 

rozdziale na miejscowości: 
Tabela 9 Ilość funkcjonujących oczyszczalni przydomowych 

Miejscowość 
Ilość 

oczyszczalni 

Brzęczkowice 2 

Gościejowice 6 

Grabin 14 

Gracze 2 

Grodziec 1 

Jaczowice 4 

Jakubowice 6 

Krasna Góra 1 

Lipno 13 

Niemodlin 27 

Piotrowa 2 

Roszkowice 5 

Rzędziwojowice 4 

Sady 7 

Sarny Wielkie 1 

Szydłowiec Śląski 1 

Źródło: UM w Niemodlinie 

 

3.3.4 System oczyszczania ścieków 
 

Ścieki komunalne odbierane systemem kanalizacyjnym z obszaru Gminy Niemodlin 

oczyszczalne są w następujących oczyszczalniach: 

 OŚ w Gościejowicach Małych 

 OŚ w Graczach 

Oczyszczalnie ścieków eksploatowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

 

Charakterystyka obiektu OŚ Gościejowice Małe 

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Gościejowice Małe funkcjonuje 

z wykorzystaniem zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków i 

dwóch reaktorów biologicznych typu SBR. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne 

na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno - biologicznej 

oczyszczalni ścieków w aglomeracji NIEMODLIN (PL OPOI8). Oczyszczalnia ścieków 

w Gościejowicach Małych posiada pozwolenie wodnoprawne na obsługę 7024 RLM. 

W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: 

 kraty, zbiornik uśredniający, pompownia ścieków, 

 zblokowane urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków (firmy „Noggertah" 

typu NSI 500 Combi z sitemNSI400), 
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 sekwencyjny biologiczny reaktor „SBR" z pompownią osadu nadmiernego 2 szt., 

komora spustowa ścieków oczyszczonych, 

 komora pomiarowa ścieków oczyszczonych z kontenerową stacją poboru prób, stacja 

dmuchaw, stacja magazynowania i dozowania PIX, stacja zlewcza ścieków 

dowożonych, 

 separator wód opadowych błota i benzyn z terenu oczyszczalni typu AKWA- 

DYWIDAG POLEN typu BA-I NG 6/sf2,5 

 wylot Ø 300 oczyszczonych ścieków komunalnych do Ścinawy Niemodlińskiej, 

 zbiornik magazynująco- uśredniający osad (adaptowany z części Biobloku),  

 stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 

 wylot wód opadowych do Kanału Gościejowickiego, 

 magazyn osadu, 

 poletka osadowe (do awaryjnego odwadniania i suszenia osadu). 

 

Ścieki oczyszczone zrzucane są do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 13+000, 

istniejącym, brzegowym, prawostronnym wylotem ścieków, zlokalizowanym na działce 

nr 20/2, 12 am 1 obręb Gościejowice. Oczyszczalnia Gościejowice Małe posiada również 

pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia części terenu 

oczyszczalni (połaci dachowych, drogi pożarowej oraz z drenażu opaskowego wokół 

budynków obiektów pomocniczych), istniejącym, brzegowym, prawostronnym wylotem 

ścieków, do Kanału Gościejowickiego w km 2+640, na działce nr 24 am 1 obręb 

Gościejowice. 

Dopuszczalne ilości i parametry brzegowe dla oczyszczonych ścieków wg. pozwolenia 

wodnoprawnego nr. OŚ. 6341. 28. 2013. BS z dn. 28.05.2015 r.: 

 

Dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków:  

 Q śr d = 2000 m /d 

 Q max h= 180 m
3
/h  

 Q max roczne ~ 732 000 m
3
/rok. 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:  

 BZT5 - 25 mg O2/l  

 ChZTcr- 125 mg O2/l  

 zawiesiny ogólne - 35 mg/l  

 azot ogólny - 15 mg N/1  

 fosfor ogólny - 2 mg P/1  

 węglowodory ropopochodne - 15 mg/l. 

Opis procesu oczyszczania ścieków wg. technologii „NIEMODLIN" 

Mechaniczno-biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków zachodzi w następujących 

procesach: 
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 fizycznych - cedzenia, sedymentacji, flotacji zanieczyszczeń ścieków,  

 biochemicznych - biocenozy jednostopniowego, niskoobciążonego, wielofazowego 

osadu czynnego w sekwencyjnych reaktorach biologicznych, z awaryjnym 

wspomaganiem biologicznej defostafacji chemicznym strąceniem związków fosforu, 

oraz przeróbkę i unieszkodliwianie osadów w procesach: symultanicznej tlenowej 

częściowej stabilizacji, grawitacyjnego zagęszczania oraz mechanicznego 

odwadniania, higienizacji osadu metodą nawapniania. 

 

 

 
Rysunek 5 Schemat blokowy obiektów oczyszczalni Gościejowice Małe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rzeki 

Ścinawa Niemodlińska z oczyszczalni ścieków w Niemodlinie. 

 

Obiekty w oczyszczalni Gościejowice Małe: 

 

1 Pompownia i stacja zlewcza 

2 Zbiornik zagęszczania osadów 

3 Stacja dmuchaw 

4 Bioreaktor SBR 

5 Bioreaktor SBR 

6 Część mechaniczna oczyszczalni (przewidziane działania naprawcze – Tabela 21) 

7 Stacja odwadniania osadów (przewidziane działania naprawcze – Tabela 21) 

8 Poletka osadowe (przewidziane działania naprawcze – Tabela 21) 

 

Doprowadzane kolektorem grawitacyjnym ścieki są wprowadzane poprzez zmodernizowaną 

kratownię, zbiornik uśredniający i pompownię - do ciągu technologicznego mechaniczno-

biologicznego oczyszczania. Do obiektów technologicznych kierowane są również: 

1 

4 5 

6 

3 

2 

7 

 

8 



Koncepcja programowa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Niemodlin  

 

 

Główny Instytut Górnictwa  

Zakład Ochrony Wód  Strona 27 

 

 poprzez zmodernizowaną stację zlewczą - dowożone do czasu skanalizowania 

okolicznych miejscowości wozami asenizacyjnymi nieczystości płynne,  

 podczyszczone w separatorze błota i benzyn ścieki z terenu zlewni,  

 ujęte kanalizacją oczyszczalni ścieki bytowo-gospodarcze pracowników,  

 ścieki porządkowe, spusty, przelewy, odcieki ze skratek i piasku oraz ciecz osadowa z 

zagęszczenia i odwadniania osadów. 

 

W układzie wysokościowym obiektów doprowadzane do oczyszczalni ścieki surowe, 

dowożone nieczystości płynne oraz różnego rodzaju odcieki z terenu oczyszczalni poddane 

procesom wstępnego oczyszczania: cedzenia większych zanieczyszczeń pływających i 

wleczonych (skratek) na kracie średniej - ochronnej zmodernizowanej pompowni, uśredniania 

ilościowego i jakościowego w zbiorniku zmodernizowanej pompowni, skąd przetłaczane są 

do wniesionego układu mechanicznego i biologicznego oczyszczania, cedzenia pozostałych 

skratek na technologicznym sicie gęstym, sedymentacji w piaskowniku nieorganicznych w 

większości zanieczyszczeń ziarnistych (tzw. „piasku") ponadto rozcieńczania dowożonych 

nieczystości płynnych. 

Zanieczyszczone odcieki z terenu zlewni i postoju wozów asenizacyjnych są podczyszczane 

w procesach sedymentacji i flotacji w separatorze błota i benzyn. 

Natomiast koła wozów asenizacyjnych odjeżdżających ze zlewni nieczystości płynnych są 

dezynfekowane w tacy wypełnionej roztworem dezynfekcyjnym. 

 

Wydzielone w procesie oczyszczania ze ścieków: 

 skratki są stabilizowane wapnem chlorowanym,  

 w tym wydzielone na sicie technologicznym - prasowane i odwadniane, gromadzone 

w szczelnych workach w kontenerach i wywożone na składowisko odpadów,  

 zanieczyszczenia ziarniste, tzw. „piasek" - zagęszczany, odwadniany w układzie 

transportowym firmowego urządzenia, gromadzony w kontenerze, a następnie 

wywożony na składowisko odpadów oczyszczalni,  

 natomiast z komory lekkich frakcji - są usuwane i unieszkodliwiane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwo,  

 zużyty roztwór dezynfekcyjny - jest wykorzystywany do stabilizacji wydzielonych 

podczas oczyszczania ścieków odpadów. 

 

Układ technologiczny części biologicznej oczyszczalni obejmuje procesy: 

 biodegradacji związków organicznych, 

 nitryfikacji, 

 denitryfikacji, 

 defosfatacji biologicznej. 

Istnieje również możliwość awaryjnego wspomagania biologicznej defosfacji 

symultanicznym, chemicznym strąceniem przy pomocy PIX. 

Biologiczne oczyszczanie ścieków jest prowadzone w procesie porcjowym - sekwencyjnym, 

w reaktorach spełniających rolę komór beztlenowej, niedotlenionej, tlenowej osadu czynnego, 
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osadnika wtórnego i pompowni osadu. Reaktory pracują w układzie naprzemiennego, 

porcjowego (pompowego) dopływu i porcjowego odpływu ścieków. 

 

Cykl pracy reaktora składa się z kilku wydzielonych, ściśle określonych w czasie, faz: 

 napełniania z mieszaniem, z ew. rozpoczęciem napowietrzania w fazie końcowej, 

 napowietrzania, z ew. naprzemiennym napowietrzaniem, 

 sedymentacji, komprymacji osadu, klarowania ścieków,  

 spustu ścieków oczyszczonych, 

 odprowadzania pompowego osadu nadmiernego lub tzw. „pustej". 

 

Biologiczne oczyszczenie ścieków jest wynikiem metabolizmu drobnoustrojów znajdujących 

się w osadzie czynnym. Zanieczyszczenia w postaci zawiesin, koloidów i organicznych 

związków rozpuszczonych rozkładane są z udziałem mikroorganizmów biocenozy osadu 

czynnego - na związki mineralne i sedymentujące - w zmieniających się warunkach: 

 beztlenowych, niedotlenienia, tlenowych 

 lub naprzemiennie, w warunkach beztlenowych i tlenowych. 

 

Faza napełniania z mieszaniem 

Reaktor napełniany jest ściekami mechanicznie oczyszczonymi; panują warunki 

niedotlenienia. Po załączeniu mieszadła, początkowo następuje denitryfikacja- przemiana 

pozostałych z poprzedniego cyklu azotanów w azot gazowy, po czym, gdy warunki stają się 

jeszcze bardziej beztlenowe - do ścieków uwalniany jest fosfor. 

Doprowadzanie ścieków do poszczególnych reaktorów sterowane jest automatycznie w 

programie czasowym i w zależności od poziomu - przez przepustnice z napędem 

elektromechanicznym. 

W czasie mieszania może być załączane napowietrzanie - dla osiągnięcia w reaktorze 

naprzemiennych warunków tlenowo-beztlenowych. 

 

Faza napowietrzania 

Kontynuowane są procesy oczyszczania zapoczątkowane w fazie napełniania i mieszania. W 

warunkach tlenowych i pełnego wymieszania usuwane są związki węgla, następuje 

nitryfikacja - zmiana azotu amonowego w azotany - oraz pobierany jest ze ścieków fosfor 

przez bakterie fosforowe. 

Praca urządzeń napowietrzających sterowana automatycznie. 

W trakcie napowietrzania może być załączone mieszadło, stwarzając na przemian warunki 

tlenowe i beztlenowe, celem osiągnięcia maksymalnej efektowności procesu. 

 

Faza sedymentacji 

Po wyłączeniu wszystkich urządzeń mieszających i napowietrzających, reaktor pełni funkcję 

osadnika wtórnego. Ponieważ sedymentacja zachodzi szybko, nie występuje 

niebezpieczeństwo powstawania warunków beztlenowych i uwalniania fosforu do ścieków. 
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Jednocześnie osad zagęszcza się - zwiększa się zawartość suchej masy w osadzie poprzez 

usunięcie części zawartej w nim wody, a w konsekwencji znacznie zmniejsza się objętość. 

W czasie zagęszczania zachodzi jednoczesna sedymentacja i kompromacja (zagęszczenie i 

ściskanie) cząstek osadu. 

 

Faza spustu ścieków pozbawionych biologicznie rozkładalnych związków organicznych, 

azotu i fosforu - za pomocą instalacji spustowej współpracującej z automatycznie działającą 

komorą spustową. W fazie spustu ścieków oczyszczonych może być odprowadzany osad 

nadmierny. 

 

Faza odprowadzania osadu lub „pusta" -przetłaczanie osadu biologicznego nadmiernego 

do komory tlenowej stabilizacji, przygotowanie SBR do następnego cyklu pracy. 

Faza ta uzależniona jest od parametrów procesu osadu czynnego, w tym stężenia osadu w 

reaktorze. 

Odprowadzanie osadu z SBR - automatyczne, sterowane programem czasowym, docelowo - 

stężeniem osadu w reaktorze. 

Oczyszczone ścieki, poprzez komorę spustową, komorę pomiarową i stację poboru prób, 

odprowadzane są do odbiornika - rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, pod ciśnieniem 

wyniesionego zwierciadła w SBR. 

Wody opadowe z niezanieczyszczonych części terenu oczyszczalni odprowadzane są do 

odbiornika - Kanału Gościejowickiego. 

 

Powstające w procesach oczyszczania ścieków osady poddawane są procesom przetwarzania i 

unieszkodliwiania: 

  częściowej, symultanicznej stabilizacji tlenowej (biochemicznej mineralizacji 

związków organicznych) w reaktorach biologicznych, skąd są przetłaczane do 

zbiornika magazynująco-zagęszczającego i poddane okresowemu zagęszczeniu 

grawitacyjnemu, 

  następnie w stacji odwadniania: kondycjonowane i mechanicznie odwadniane; 

  w końcowym procesie, osady są higienizowane metodą nawapniania, przy 

jednoczesnej dalszej stabilizacji (chemicznej) i pasteryzacji, z chemicznym wiązaniem 

ew. występujących metali ciężkich, 

  przed wywozem z terenu oczyszczalni, osady są okresowo składowane w istniejącym 

magazynie. 

W sytuacjach awaryjnych podstawowych obiektów osadowych, przewiduje się wykorzystanie 

selekcji istniejących poletek osadowych dla odwadniania i suszenia osadu w warunkach 

naturalnych. 

 

Ostateczne unieszkodliwienie (utylizację) osadów z oczyszczalni ścieków „NIEMODLIN" 

przez: 

 zagospodarowane do rekultywacji nieużytków rolnych i leśnych. 
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 rolnicze wykorzystanie - po stwierdzeniu wymaganego składu fizyko-chemicznego i 

bakteriologicznego osadów. 

Proces technologiczny na oczyszczalni prowadzony jest w sposób prawidłowy, chociaż ze 

względu na uwarunkowania techniczne podlega on zakłóceniom. Najistotniejszym 

problemem jest tu brak zbiornika na początku ciągu technologicznego, który 

odpowiadałby za retencję i uśrednienie składu ścieków. W chwili obecnej część biologiczna 

oczyszczalni narażona jest na bardzo duże wahania składu ścieków, gdyż ścieki dowożone 

wprowadzane są bezpośrednio do bioreaktora. Skutkować to może bardzo poważnym 

zaburzeniem pracy oczyszczalni, łącznie z czasową utratą zdolności oczyszczania w części 

biologicznej. 

 

Bilans i parametry fizyko-chemiczne ścieków 

Poniżej w tabelach zestawiono parametry przepływu ścieków za lata 2011-2014, zarówno 

projektowe jak i rzeczywiste oraz parametry fizykochemiczne ścieków surowych i 

oczyszczonych. 

 
Tabela 10 Zestawienie danych dot. przepływu rzeczywistego i projektowego wraz z przepustowością i obciążeniem 

oczyszczalni 

Wyszczególnienie Jednostka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Ilość 

Liczba Obsługiwanych Mieszkańców [mk] 5 692 5 940 6 863 6 831 

Parametry OS      

Przepływ Proj. Śr. Dob. m
3
/d 2 000 2 000 2 000 2 000 

Przepływ Proj. Max. Dob. m
3
/d 2 700 2 700 2 700 2 700 

Przepływ Proj. Pora Deszcz. m
3
/d - - - - 

Przepływ Proj. Śr. Rocz. m
3
/rok 730 000 730 000 730 000 730 000 

Przepływ Śr. Dob. m
3
/d 1 364 1 347 1 432 1 357 

Przepływ Sr Rocz. m
3
/rok 498 093 491 808 522 860 495 445 

Wykorzystanie Projekt. Przepustowości [%] 68,23 67,37 71,62 67,87 

RLM Projektowe RLM 12 070 12 070 12 070 12 070 

RLM Rzeczywiste RLM 3 728 4 220 4 632 4 930 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 2 Ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w latach 2012-2014 w układzie miesięcznym 

Lp Lata Miesiąc 
Qm-c 

[m
3
/m-c] 

Qsrd 

[m
3
/d] 

Qmaxh 

[m
3
/h] 

1 2012 styczeń 40673 1312,0 136,7 

2 luty 36179 1247,6 130,0 

3 marzec 41052 1324,3 137,9 

4 kwiecień 38120 1270,7 132,4 

5 maj 36203 1167,8 121,6 

6 czerwiec 35766 1192,2 124,2 

7 lipiec 38246 1233,7 128,5 

8 sierpień 35906 1158,3 120,7 

9 wrzesień 35961 1198,7 124,9 

10 październik 37268 1202,2 125,2 
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Lp Lata Miesiąc 
Qm-c 

[m
3
/m-c] 

Qsrd 

[m
3
/d] 

Qmaxh 

[m
3
/h] 

11 listopad 37791 1259,7 131,2 

12 grudzień 38660 1247,1 129,9 

13 2013 styczeń 40977 1321,8 137,7 

14 luty 38630 1379,6 143,7 

15 marzec 41484 1338,2 139,4 

16 kwiecień 42363 1412,1 147,1 

17 maj 43900 1416,1 147,5 

18 czerwiec 48477 1615,9 168,3 

19 lipiec 41009 1322,9 137,8 

20 sierpień 37512 1210,1 126,0 

21 wrzesień 38716 1290,5 134,4 

22 październik 39275 1266,9 132,0 

23 listopad 34948 1164,9 121,3 

24 grudzień 38820 1252,3 130,4 

25 2014 styczeń 39587 1277,0 133,0 

26 luty 34827 1243,8 129,6 

27 marzec 38224 1233,0 128,4 

28 kwiecień 39368 1312,3 136,7 

29 maj 43100 1390,3 144,8 

30 czerwiec 39864 1328,8 138,4 

31 lipiec 39430 1271,9 132,5 

32 sierpień 39295 1267,6 132,0 

33 wrzesień 38757 1291,9 134,6 

34 październik 40286 1299,5 135,4 

35 listopad 36906 1230,2 128,1 

36 grudzień 38643 1246,5 129,8 

37 Średnio  1283,3 133,7 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 11 Ilość ścieków z przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych oczyszczanych w oczyszczalni Gościejowice 

Małe 

L.p. Nazwa zakładu Rodzaj działalności Urządzenia 

podczyszczając 

Ilość 

ścieków m
3
/d 

1. Fermstal konstrukcje stalowe brak 32 

2. Berliner luft wyroby metalowe brak 22 

3. Maia Polska ferma drobiu brak 37 

4. Zagroda przetwórstwo mięsne brak 7 

5. Zakłady Wyrobów Bitumicznych wyrób mas asfaltowych brak 14 

6. STW transport, hotelarstwo brak 8 

7. Myjnia automatyczna mycie pojazdów tak 15 

8. Myjnia automatyczna mycie pojazdów tak 12 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 12 Parametry fizykochemiczne ścieków surowych 

Parametry Ścieków Surowych Jednostka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

pH  6,97 7,38 7,30 6,75 

BZTS mg O2/dm
3
 164,25 188,50 236,00 218,25 

ChZT mg O2/dm
3
 354,00 812,00 630,80 616,75 

Zawiesina og. mg/dm
3
 306,75 285,50 280,78 378,00 
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N og. mg N/dm
3
 - - - - 

Pog. mg P/dm
3
 - - - - 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 13 Parametry fizykochemiczne ścieków oczyszczonych 

Parametry Ścieków Oczyszczonych Jednostka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

pH  7 7,1 6,9 6,85 

BZT5 mg O2/dm
3
 5,5 7,35 8,6 5,16 

ChZT mg O2/dm
3
 23,2 42,4 60,3 54,15 

Zawiesina og. mg/dm
3
 7,35 7,75 10,1 7,27 

N og. mg N/dm
3
 - - - - 

Pog. mg P/dm
3
 - - - - 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Odnosząc się do zestawionych w powyższych tabelach parametrów można stwierdzić, iż 

oczyszczalnia ścieków Gościejowice Małe obecnie wykorzystuje średnio ok. 70% 

projektowego obciążenie hydraulicznego przy jednoczesnym ok. 50% wykorzystaniu 

obciążenia ładunkiem (Tabela 11, Tabela 14). Sytuacja ta świadczy o dopływie znacznej 

ilości rozcieńczonych ścieków, co potwierdza również ilość ścieków zafakturowanych w 

stosunku do ilości ścieków dopływających (Tabela 10, Tabela 13). Powoduje to, że okresowo 

oczyszczalnia wykorzystuje 90% swojej hydraulicznej przepustowości. Analizując ostatnie 

lata można zauważyć systematyczne zmniejszanie się udziału wód deszczowych i 

infiltracyjnych w ściekach dopływających. Nadal jednak ich ilość znacząco przekracza ilości 

typowe, które nie powinny przekraczać 20% ilości ścieków zafakturowanych. W związku z 

tym należy podjąć działania naprawcze zmierzające do ograniczania ilości wód 

deszczowych trafiających do kanalizacji sanitarnej poprzez eliminację nielegalnych 

odprowadzeń ścieków deszczowych z obszarów utwardzonych. 

 
Tabela 4 Bilans ścieków zafakturowanych i dopływających 

Bilans ścieków [m
3
/r] J.m. 2011 2012 2013 2014 

Ilości zafakturowane 

Odbiór od gospodarstw domowych [m
3
/r] 181 462 185 496 195 820 214 887 

Ścieki dowożone [m
3
/r] 20 187 20 125 17 235 19 977 

Odbiór od przemysłu [m
3
/r] 

24 743 37 993 34 556 38 570 Odbiór od użyteczności publicznej [m
3
/r] 

Odbiór od sektora usługowego [m
3
/r] 

ODBIOR ŚCIEKÓW RAZEM [m
3
/r] 206 196 223 489 230 376 253 457 

DOPŁYW ŚCIEKÓW NA OS [m
3
/r] 477 909 471 692 505 628 478 467 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Zwiększenie obszaru objętego zbiorczym systemem kanalizacyjnym przy zachowaniu 

obecnych parametrów oczyszczalni jednocześnie powiększyłoby obszar zlewni i skutkowało 

wzrostem obciążenia hydraulicznego wodami opadowymi. Pod względem parametrów 

fizykochemicznych oczyszczalnia osiąga wszystkie wskazane w pozwoleniu wodnoprawnym 

parametry, komory osadu są wysoko obciążone osadem, co gwarantuje utrzymanie stałości 
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parametrów wylotu przy nierównomiernym obciążeniu obiektu ładunkiem zanieczyszczeń, 

przy jednoczesnym zwiększaniu energochłonności obiektu poprzez konieczność 

intensywniejszego napowietrzania. Okoliczności te wskazują na konieczność rozbudowy 

oczyszczalni o kolejny reaktor biologiczny oraz wprowadzenie komory uśredniająco-

retencyjnej, która pozwoli na zrównoważenie dopływu ścieków do oczyszczalni. Przekładać 

się to będzie na wydajniejszą pracę oczyszczalni ora mniejsze koszty związane 

napowietrzaniem. 

Mając na uwadze, iż jednym z rozważanych wariantów będzie podłączenie wszystkich 

mieszkańców do oczyszczalni Gościejowice Małe, konieczna może być również budowa 

kolejnego – czwartego bioreaktora. 

 
Tabela 14 Ładunek zanieczyszczeń w oczyszczalni „Niemodlin 

Wskaźnik/lata BZT5 (kg/d) CHZTcr (kg/d) Zawiesina og. (kg/d) 

surowe oczyszczone surowe oczyszczone surowe oczyszczone 

2012 232,7 9,1 1002,4 52,3 352,5 9,6 

2013 314,5 11,5 840,2 80,4 374,1 13,5 

2014 280,0 6,6 791,1 69,5 484,9 9,3 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 15 Skład ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni 

Lp. Data Odczyn 

pH 

BZT5 

[mg O2/l] 

ChZTcr  

[mg O2/l] 

Zawiesina 

[mg/l] 

wlot wylot wlot wylot wlot wylot wlot wylot 

1 29.03.2012 7,3 7,2 67,9 8,80 357 37,0 160 9,4 

2 3.07.2012 7,1 6,8 132,0 5,80 343 24,6 270 9,6 

3 28.09.2012 7,4 7,2 160,0 5,40 865 40,0 328 3,6 

4 11.12.2012 7,6 7,2 394,0 9,40 1683 68,0 384 8,4 

5 26.03.2013 7,6 7,3 136,0 9,95 436 41,2 311 10,0 

6 26.06.2013 7,2 6,6 149,0 10,10 230 71,3 104 3,4 

7 30.09.2013 7,3 6,9 501,0 6,90 1412 98,6 420 14,0 

8 11.12.2013 7,0 6,9 158,0 7,60 444 30,1 288 13,0 

9 27.03.2014 6,9 6,8 174,0 3,85 386 38,0 208 2,9 

10 30.06.2014 6,7 6,7 240,0 5,20 742 30,1 576 11,0 

11 18.09.2014 6,7 6,9 213,0 4,59 638 77,4 216 6,4 

12 8.12.2014 6,8 7,0 246,0 7,00 701 71,1 512 8,8 

13 Średnie 2012- 2014 7,1 7,0 214,2 7,0 686 52,3 314,8 8,4 

14 Średnie 2012 7,4 7,1 188,5 7,4 812,0 42,4 285,5 7,8 

15 Średnie 2013 7,3 6,9 236,0 8,6 630,5 60,3 280,8 10,1 

16 Średnie 2014 6,8 6,9 218,3 5,2 616,8 54,2 378,0 7,3 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 16 Redukcja zanieczyszczeń 

Lp. Data Redukcja [%] 

BZT5 ChZTcr Zawiesina 

1 29.03.2012 87,0 89,6 89,6 

2 3.07.2012 95,6 92,8 92,8 
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Lp. Data Redukcja [%] 

BZT5 ChZTcr Zawiesina 

3 28.09.2012 96,6 95,4 95,4 

4 11.12.2012 97,6 96,0 96,0 

5 26.03.2013 92,7 90,6 90,6 

6 26.06.2013 93,2 69,0 69,0 

7 30.09.2013 98,6 93,0 93,0 

8 11.12.2013 95,2 93,2 93,2 

9 27.03.2014 97,8 90,2 90,2 

10 30.06.2014 97,8 95,9 95,9 

11 18.09.2014 97,8 87,9 87,9 

12 8.12.2014 97,2 89,9 89,9 

13 Średnie 95,6 90,3 90,3 

14 Średnie 2012 94,2 93,4 93,4 

15 Średnie 2013 94,9 86,4 86,4 

16 Średnie 2014 97,7 91,0 91,0 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Ogólna ocena technologiczna na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej jest dobra, 

oczyszczalnia w obecnej formie umożliwia prawidłowe oczyszczanie ścieków i prowadzenie 

prawidłowej gospodarki ściekowej. Odnosząc się również do ładunku zanieczyszczeń i 

skuteczności jego redukcji, oraz składu ścieków dopływających i na wylocie z oczyszczalni 

(Tabela 14, Tabela 15, Tabela 16) należy uznać w oparciu o załączone dane, że obiekt pracuje 

prawidłowo i umożliwia dochowanie wszelkich dotychczas narzuconych norm odnośnie 

parametrów jakie należy spełnić wprowadzając ścieki oczyszczone do środowiska. Należy 

jednak mieć na uwadze, że planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej skutkować może 

w przyszłości przeciążeniem oczyszczalni, co z kolei spowodować może 

niedotrzymywanie wymaganej prawem skuteczności oczyszczania oraz podwyższeniem 

opłat za odprowadzanie ścieków do środowiska. 

Oczyszczalnia posiada również potencjał modernizacyjny, niezbędny ze względu na fakt 

planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej (Tabela 21). 

 

Oczyszczalnia Gracze 

Charakterystyka obiektu OŚ Gracze 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Gracze pracuje z wykorzystaniem urządzeń 

mechanicznych (krata koszowa i łukowa) oraz kontenerowej oczyszczalni biologicznej typu 

Bioblok. Oczyszczalnia kontenerowa Bioblok jest rozwiązaniem posiadającym zintegrowane 

komory biologiczne, osadnik wtórny i komorę stabilizacji tlenowej). Oczyszczalnia posiada 

pozwolenie wodnoprawne na 1032 RLM. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału 

Magnuszowickiego, poprzez rów opaskowy, kolektorem 0 600 mm w km 4+050. 

W skład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Graczach, w skład której 

wchodzą następujące elementy: 

 studnia rozdzielcza ścieków, 

 pompownia ścieków z krata koszową, 
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 krata łukowa, 

 reaktor biologiczny Bioblok WS - 400 (2 komory połączone szeregowo z komorą 

osadu czynnego, osadnikiem wtórnym, komorą stabilizacji tlenowej osadu), 

 poletka osadowe, 

 komora kontaktowa, 

 szczelny rów opaskowy 

 wylot ścieków. 

Dopuszczalne ilości i parametry brzegowe dla oczyszczonych ścieków wg. pozwolenia 

wodnoprawnego nr. OŚ. BSz-6223-2/06z dn. 23.03.2006 r.: 

Dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków: 

- Qśrd = 178m/d 

- Q maxd = 225 m
3
/d 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:  

- BZT5 - 40 mg O2/l 

- ChZTcr-150mgO2/l 

- zawiesiny ogólne - 50 mg/l 

Pozwolenia udzielono na okres do 10 lutego 2016 roku. 

 

Bilans i parametry fizyko-chemiczne ścieków 

Poniżej w tabelach zestawiono parametry przepływu ścieków za lata 2011-2014, zarówno 

projektowe jak i rzeczywiste oraz parametry fizykochemiczne ścieków surowych i 

oczyszczonych. 

 
Tabela 17 Zestawienie danych dot. przepływu rzeczywistego i projektowego wraz z przepustowością i obciążeniem 

oczyszczalni 

Wyszczególnienie Jednostka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Ilość 

Liczba Obsługiwanych Mieszkańców [mk] 819 835 827 854 

Parametry OS      

Przepływ Proj. Śr. Dob. m
3
/d 180 180 180 180 

Przepływ Proj. Max. Dob. m
3
/d 217 217 217 217 

Przepływ Proj. Pora Deszcz. m
3
/d - - - - 

Przepływ Proj. Śr. Rocz. m
3
/rok 65700 65700 65700 65700 

Przepływ Śr, Dob. m
3
/d 101 96 101 100 

Przepływ Sr. Rocz. m
3
rok 36985 35230 37213 36755 

Wykorzystanie Projekt. Przepustowości % 56,29 53,62 56,64 55,94 

RLM Projektowe RLM 1032 1032 1032 1032 

RLM Rzeczywiste RLM 563 457 385 406 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 
Tabela 18 Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni Gracze 

L.p. Nazwa zakładu Rodzaj działalności Urządzenia podczyszczając Ilość ścieków m
3
/d 

1. Kamieniołomy Gracze wyrób styropianu, 

wydobycie kamienia 

brak 8 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 
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Tabela 19 Parametry fizykochemiczne ścieków surowych 

Parametry Ścieków Surowych Jednostka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

pH pH 6,8 7,45 7,7 7,0 

BZT5 mg 02/dm
3
 336,0 286,5 229,0 244,8 

ChZT mg 02/dm
3
 660,0 785,5 611,0 746,9 

Zawiesina og. mg/dm
3
 439,0 499,0 240,0 386,0 

N og.* mg N/dm
3
 - - - - 

Pog.* mg P/dm
3
 - - - - 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

* W pozwoleniu z 2006 roku nie określono wymagań co do azotu i fosforu  

 
Tabela 20 Parametry fizykochemiczne ścieków oczyszczonych 

Parametry Ścieków Oczyszczonych Jednostka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

pH pH 7 7,3 7,7 7,15 

BZT5 mg 02/dm
3
 5,8 12,2 7,8 7,44 

ChZT mg 02/dm
3
 28,5 76,5 65 65,1 

Zawiesina og. mg/dm
3
 10 25,5 9,2 20,8 

N og.* mg N/dm
3
 - - - - 

Pog.* mg P/dm
3
 - - - - 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

* W pozwoleniu z 2006 roku nie określono wymagań co do azotu i fosforu 

 

Oczyszczalnia Gracze obecnie wykorzystuje ok 50% swojego przepływu projektowego i tyleż 

obciążenia ładunkiem Tabela 17, Tabela 18). Oczyszczalnia spełnia warunki brzegowe 

odnośnie parametrów fizykochemicznych. 

Ogólna ocena technologiczna na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej jest poprawna. 

Dzięki zaradności personelu i ciągłej kontroli przestarzałych urządzeń oczyszczalnia 

umożliwia prawidłowe oczyszczanie ścieków i prowadzenie prawidłowej gospodarki 

ściekowej. Oczyszczalnia nie posiada potencjału modernizacyjnego – jeśli obiekt nie będzie 

przewidziany do likwidacji należałoby zastąpić go nowym. Działania w tym zakresie należy 

podjąć w jak najkrótszym czasie ze względu na kończącą się w roku 2016 ważności 

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w 

Graczach. Biorąc pod uwagę stan techniczny oczyszczalni uzyskanie nowego pozwolenia 

może okazać się niezwykle trudne. 

 



Koncepcja programowa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Niemodlin  

 

 

Główny Instytut Górnictwa  

Zakład Ochrony Wód  Strona 37 

 

Proponowane kierunki zmian i usprawnień technologicznych wynikające 

z przeprowadzonej analizy: 

 

Oczyszczalnia Gościejowice Małe 

W oczyszczalni Gościejowice Małe stwierdzono w wyniku przeprowadzonych oględzin 

konieczność dokonania kilku zmian optymalizacyjnych w celu poprawy pracy obiektu. 
Tabela 21 Proponowane kierunki działań na oczyszczalni Gościejowice Małe 

Lp. Proponowane działanie 

optymalizacyjne 

Zakładana korzyść 

1 Wprowadzenie zbiornika 

retencyjno-dozującego 

ścieki 

Do oczyszczalni dowożone są ścieki o bardzo dużym ładunku 

zanieczyszczeń, ścieki te są bezpośrednio tłoczone do komór osadu 

czynnego, co powoduje konieczność utrzymywania wysokiego 

stężenia osadu i generuje istotne koszty przy napowietrzaniu. 

Zastosowanie zbiornika retencyjno-dozującego pozwoli złagodzić 

skutki hydraulicznego obciążenia podczas pory deszczowej oraz 

dozować ścieki o wysokim ChZT. 

2 Zabudowa w 

pomieszczeniu 

technicznym 

zblokowanego urządzenia 

Działanie szczególnie istotne w porach roku o ujemnej temperaturze 

otoczenia. Urządzenie zamarza i powoduje problemy eksploatacyjne. 

Ochrona urządzenia przed mrozem zapewni ciągłość jego pracy i 

uchroni przed częstymi awariami. 

3 Pełna zabudowa węzła 

odsadowego 

Prasa taśmowa znajduje się w pomieszczeniu technicznym, natomiast 

wyjście podajnika i kontenery do odbioru osadu są zlokalizowane w 

pół-otwartym pomieszczeniu co powoduje problemy eksploatacyjne 

związane z zamarzaniem podajnika i osadu w kontenerach. Zabudowa i 

doszczelnienie pomieszczenia umożliwiłaby likwidację tego problemu. 

4 Zabudowa osadnika 

grawitacyjnego 

Analogiczne jak powyżej zbiornik często zamarza co powoduje 

utrudnienie w prowadzeniu gospodarki osadowej. Zabudowa i 

utrzymywanie dodatnich temperatur zmniejszy uciążliwość 

eksploatacji obiektu. 

5 Przebudowa poletek 

osadowych 

Poletka osadowe stanowią obecnie miejsce składowania osadu już 

odwodnionego mechanicznie. Brak zadaszenia powoduje ponowne 

uwodnienie osadu np. w wyniku opadów. Budowa wiaty 

wyeliminowałaby ten problem. 

6 Budowa trzeciego 

bioreaktora 

Zalecana ze względu na obecne wykorzystanie przepustowości 

hydraulicznej oczyszczalni oraz planowaną rozbudowę sieci 

(Niemodlin etap VII). Pozwoli również na oczyszczanie ścieków w 

przypadku przerzutu z Graczy. 

6 Budowa czwartego 

bioreaktora 

Zalecenie istotne w momencie znacznej rozbudowy sieci, 

scentralizowania układu i odprowadzania wszystkich ścieków do 

oczyszczalni Gościejowice. 

Źródło: opracowanie własne 
 

Powyższe zalecenia stanowią propozycję dla operatora obiektu, punkty 1-6 z powyższej tabeli 

nie wiążą się z wariantami uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, mają jedynie 

usprawnić działanie obiektu. Punkt siódmy wiąże się z wariantem, w którym oczyszczalnia 

Gościejowice zostanie potraktowana jako centralny obiekt oczyszczania ścieków dla całej 

gminy, której sieć kanalizacyjna zostanie znacząco rozbudowana. 

 

Oczyszczalnia Gracze 

W przypadku oczyszczalni Gracze wskazanie kierunków optymalizacji jest niezwykle trudne, 

urządzenia oczyszczalni ścieków Gracze są w pełni zamortyzowane i przestarzałe. Wizualna 
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analiza techniczna podczas wizji terenowej umożliwiła wyciągniecie następujących 

wniosków: 

 Jeżeli rachunek ekonomiczny na to wskazuje należy zlikwidować obiekt, a ścieki 

przetłoczyć do istniejącej oczyszczalni w Gościejowicach Małych, co pozwoli z jednej 

strony na uniknięcie dużego zakresu prac związanych z budową nowej oczyszczalni w 

Graczach, a z drugiej strony pozwoli na lepsze wykorzystanie planowanej do 

rozbudowy oczyszczalni w Gościejowicach Małych. 

 W przypadku decyzji o nie likwidowaniu oczyszczalni ścieków Gracze istotna jest 

wymiana całego obiektu.  

 Dalsze podtrzymywanie ruchu obiektu zasadne jest jedynie do momentu pozyskania 

środków na budowę nowego obiektu. 

 Budowa nowego obiektu umożliwi zoptymalizowanie pracy obiektu pod względem 

zużycia energii, zastosowanie napowietrzania drobnopęcherzykowego.  

 W przypadku tak małego obiektu proponuje się zastosowanie zblokowanych urządzeń 

w celu minimalizacji wykorzystania przestrzeni i konieczności obsługi. 

 

Niezależnie od wybranego wariantu inwestycyjnego wdrożenie działań optymalizacyjnych 

pracę obiektów OŚ Gościejowice Małe i Gracze usprawni prowadzenie gospodarki wodno-

ściekowej. Należy mieć jednak na uwadze, że obiekt OS Gracze jest obiektem przestarzałym 

i inwestycje powinny mieć raczej charakter podtrzymujący jego funkcjonowanie – każda 

większa modernizacja długofalowo jest bezzasadna i należy mieć na uwadze wymianę 

obiektu na nowy. Dodatkowo działania w tym zakresie należy podjąć jak najszybciej ze 

względu na kończący się okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. 

Funkcjonowanie oczyszczalni przy braku pozwolenia skutkować będzie podwyższonymi 

opłatami środowiskowymi. Dodatkowym argumentem przemawiającym za podjęciem jak 

najszybszych działań jest stan techniczny OS Gracze, który skutkować może 

wystąpieniem awarii niedającej się usunąć w krótkim czasie, a co za tym idzie 

zagrożeniem dla środowiska ze względu na odprowadzenie niewystarczająco oczyszczonych 

ścieków. 

 

3.3.5 Gospodarka osadowa 
 

Analiza gospodarki osadowej 

Osad ściekowy w oczyszczalni Gościejowice Małe odwadniany jest w węźle osadowym za 

pomocą prasy taśmowej i higienizowany poprzez dozowanie wapna. Po odwodnieniu osad 

składowany jest na poletkach osadowych.  

 

Technologia gospodarki osadowej w oczyszczalni Gościejowice Małe 

W oczyszczalni wybudowano stację kondycjonowania osadów, mechanicznego odwadniania 

na prasie i stabilizowania metodą nawapniania zmagazynowanego i zagęszczanego 

w zbiorniku osadu. 
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Zasada działania stacji: 

Zagęszczony osad tłoczony jest za pomocą pompy ślimakowej - wyporowej o wydajności 

regulowanej za pomocą przetwornika częstotliwości wyposażonej w macerator do flokulatora, 

w którym mieszany jest z roztworem polielektrolitu. Osad po flokulacji z flokulatora 

podawany jest grawitacyjnie na taśmę prasy sitowo-taśmowej. Gdzie następuje płukanie prasy 

wodą wodociągową. Odwodniony osad spada do zsypu, który kieruje go do podajnika 

ślimakowego typu wstęgowego; podajnik transportuje odwodniony osad do mieszacza osadu 

z wapnem- tzw. granulatora, do którego dozowane jest również wapno palone. 

Wapno gromadzone jest w silosie, z którego za pomocą podajnika ślimakowego zmiennej 

wydajności dozowane jest do granulatora. Wydajność podajnika regulowana jest za pomocą 

przetwornika częstotliwości. W granulatorze osad intensywnie mieszany jest za pomocą 

łopatek o zmiennym nachyleniu, zamontowanych na dwóch przeciwbieżnych wałkach 

napędzanych jednym silnikiem. Mieszanina, osadu z wapnem (granulat) podawana jest 

następnie podajnikiem ślimakowym na przyczepę jako osad w pełni ustabilizowany. 

Budynek stacji wyposażony jest w system detekcyjnego zabezpieczania przed 

niebezpiecznymi gazami z czujnikiem siarkowodoru. 

 
Tabela 22 Rodzaj i ilość odpadów powstających w oczyszczalni Gościejowice Małe 

Rodzaj odpadu Kod Jednostka 2011 2012 2013 2014 

Skratki 19 08 01 ton/rok 21 20 22 20 

Zawartość piaskowników 19 08 02 ton/rok 13 14 15 14 

Osady ściekowe 19 08 05 ton s.m./rok 180 160 180 160 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Na potrzeby gospodarki osadowej i kondycjonowania osadów w oczyszczalni ścieków 

Gościejowice Małe zużyto w roku 2014 następujące ilości materiałów eksploatacyjnych: 

 

1. Wapno - 2 t. dezynfekcja osadu i skratek  

2. Flokulant FO 4800 - 400 kg. zagęszczenie osadu  

3 Pix - 50 l eliminacja kożucha na SBR  

 

Osad w całości wykorzystywany jest na cele rolnicze. Odnosząc się do wyników badań osadu 

przeprowadzonych przez ZWP EMITOR (Raport nr 045/1257/14 z grudnia 2014) można 

stwierdzić że osad posiada bardzo dobre parametry (zgodne z rozporządzeniem sprawie 

komunalnych osadów ściekowych) i może być bezpiecznie stosowany zgodnie z dobrymi 

praktykami rolniczymi. 

W oczyszczalni ścieków Gracze osady po zagęszczaniu grawitacyjnym w osadnikach 

kierowane są na poletka osadowe gdzie następuje powolne odwadnianie i częściowe suszenie, 

osad następnie przewożony jest do oczyszczalni Gościejowice Małe.  
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Tabela 23 Rodzaj i ilość odpadów powstających w oczyszczalni Gracze 

Rodzaj odpadu Kod Jednostka 2011 2012 2013 2014 

Skratki 19 08 01 ton/rok 3 3 3 3 

Zawartość piaskowników 19 08 02 ton/rok 4 3 3 3 

Osady ściekowe 19 08 05 ton s.m./rok 16 14 16 15 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 

 

Ze względu na fakt iż ścieki w oczyszczalni Gracze mają pochodzenie głównie bytowe, 

powstający tam osad charakteryzuje się bardzo dobrą jakością pod względem parametrów 

fizykochemicznych. W oczyszczalni Gracze powstaje rocznie niewielka ilość osadów, a 

lokalizacja oczyszczalni (otoczenie bliskie wielkoobszarowymi polami uprawnymi) sprzyja 

wykorzystaniu osadów na cele rolnicze. Osad po zagęszczeniu na lagunach transportowany 

jest do Gościejowic skąd prowadzone jest przekazywanie osadów na cele rolnicze. 

Jako podsumowanie przedstawiamy ogólne zalecenie co do gospodarki osadowej dla 

oczyszczalni Gościejowice Małe i Gracze: 

 Należy maksymalizować rolnicze wykorzystanie odwodnionego osadu ściekowego.  

 Od roku 2016 składowanie osadów ściekowych będzie zakazane stąd należy znaleźć 

odbiorcę osadu który będzie świadczył kompleksową usługę odbioru i 

zagospodarowania osadów potwierdzoną stosownymi dokumentami. 
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4 Koncepcja sieci kanalizacyjnej  

4.1 Założenia do koncepcji wraz ze wstępną analizą wariantów budowy 
sieci kanalizacyjnej 

 

Analizę obszaru gminy przewidzianego do objęcia systemem kanalizacyjnym 

przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie opracowano koncepcję sieci 

kanalizacji sanitarnej obejmującej wszystkie zamieszkałe obszary dotychczas 

nieskanalizowane w dwóch wariantach: 

 Wariant A – wszystkie ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni w 

Gościejowicach Małych, 

 Wariant B – część ścieków odprowadzana jest do istniejącej oczyszczalni w 

Graczach, a część do istniejącej oczyszczalni w Gościejowicach Małych. 

Dodatkowo założono konieczność rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w Gościejowicach 

Małych w wariantach A i B oraz konieczność przebudowy oczyszczalni w Graczach w 

Wariancie B. Liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach przyjęto zgodnie ze 

stanem na koniec roku 2014. 

 

W poniższej tabeli oraz na poniższym rysunku poglądowym przedstawiono podział 

miejscowości na zlewnie oczyszczalni dla Wariantu B. 
Tabela 24 Podział miejscowości na zlewnie oczyszczalni dla Wariantu B. 

Miejscowości w zlewni oczyszczalni ścieków: 

Gracze Gościejowice Małe 

Góra Brzęczkowice 

Gracze Góra Mała 

Krasna Góra Grabin 

Magnuszowice Grodziec 

Magnuszowiczki Jaczowice 

Molestowice Jakubowice 

Radoszowice Lipno 

Rogi Michałówek 

Rutki Piotrowa 

Sarny Wielkie Roszkowice 

Tarnica Rzędziwojowice 

Tłustoręby Sady 

  Sosnówka 

  Szydłowiec Śląski 

Źródło: analizy własne. 
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Rysunek 6 Podział miejscowości na zlewnie oczyszczalni dla Wariantu B. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W kolejnych tabelach przedstawiono zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji dla 

wariantów A i B. Dodatkowo w tabelach wyszczególniono długości odcinków tranzytowych 

sieci kanalizacyjnej, które obejmują długość koniecznej do budowy sieci kanalizacyjnej w 

celu transportu ścieków do kolejnej miejscowości. 
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Tabela 25 Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej w Wariancie A. 

Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

włączanych 

do systemu 

Długość projektowanej kanalizacji 
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grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 

przyłącza 

[m] 
łącznie [m] 

grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 
łącznie [m] 

Brzęczkowice 63 739 0 79 818 0 77,0 0 1 694 1 694 1 25,1 

Góra 124 2 078 0 155 2 233 0 55,5 555 637 1 192 1 36,2 

Góra Mała 21 255 0 26 281 0 74,7 0 1 154 1 154 1 14,6 

Grabin 612 3 528 0 765 4 293 0 142,6 0 1 888 1 888 1 99,0 

Gracze 655 5 991 2 493 819 9 303 3 70,4 0 1 974 1 974 1 58,1 

Grodziec 361 3 886 816 451 5 153 2 70,1 0 910 910 1 59,5 

Jaczowice 146 1 117 0 183 1 300 0 112,3 1 242 0 1 242 0 57,4 

Jakubowice 157 1 722 0 196 1 918 0 81,9 0 2 811 2 811 1 33,2 

Krasna Góra 292 2 520 0 365 2 885 0 101,2 0 1 901 1 901 1 61,0 

Lipno 228 2 208 0 285 2 493 0 91,5 0 1 307 1 307 1 60,0 

Magnuszowice 346 1 963 0 433 2 396 0 144,4 0 3 024 3 024 1 63,8 

Magnuszowiczki 103 1 171 0 129 1 300 0 79,2 170 310 480 1 57,9 

Michałówek 134 1 971 0 168 2 139 0 62,7 0 66 66 1 60,8 

Molestowice 112 1 675 174 140 1 989 1 56,3 0 1 698 1 698 1 30,4 

Piotrowa 185 847 0 231 1 078 0 171,6 736 333 1 069 1 86,2 

Radoszowice 321 1 913 0 401 2 314 0 138,7 0 2 466 2 466 1 67,2 

Rogi 179 1 386 0 224 1 610 0 111,2 0 2 705 2 705 1 41,5 

Roszkowice 152 909 0 190 1 099 0 138,3 1 601 668 2 269 1 45,1 

Rutki 73 959 0 91 1 050 0 69,5 429 0 429 0 49,4 

Rzędziwojowice 219 1 450 386 274 2 110 1 103,8 0 1 571 1 571 1 59,5 
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Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

włączanych 

do systemu 

Długość projektowanej kanalizacji 
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grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 

przyłącza 

[m] 
łącznie [m] 

grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 
łącznie [m] 

Sady 255 3 109 0 319 3 428 0 74,4 290 0 290 0 68,6 

Sarny Wielkie 142 1 256 0 178 1 434 0 99,0 0 1 270 1 270 1 52,5 

Sosnówka 127 954 0 159 1 113 0 114,1 137 2 491 2 628 1 34,0 

Szydłowiec Śląski 129 1 812 0 161 1 973 0 65,4 0 2 085 2 085 1 31,8 

Tarnica 118 928 338 148 1 414 1 83,5 0 1 586 1 586 1 39,3 

Tłustoręby 149 2 859 689 186 3 734 1 39,9 809 0 809 0 32,8 

RAZEM: 5403 49 206 4 896 6 756 60 858 9 88,8 5 969 34 549 40 518 22 53,3 

Źródło: analizy własne. 

* wskaźnik koncentracji w ostatniej kolumnie dotyczy całkowitej długości sieci kanalizacyjnej – łącznie z tranzytem 
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Tabela 26 Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej w Wariancie B. 

Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

włączanych do 

system 

Długość projektowanej kanalizacji 
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grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 

przyłącza 

[m] 

łącznie 

[m] 

grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 

łącznie 

[m] 

Zlewnia oczyszczalni w Graczach 

Brzęczkowice 63 739 0 79 818 0 77,0 0 1694 1694 1 25,1 

Góra 124 2078 0 155 2233 0 55,5 553 637 1190 1 36,2 

Gracze 655 5991 2493 819 9303 3 70,4 0 0 0 0 70,4 

Krasna Góra 292 2520 0 365 2885 0 101,2 0 1901 1901 1 61,0 

Magnuszowice 346 3064 0 433 3497 0 98,9 0 2415 2415 1 58,5 

Magnuszowiczki 103 1171 0 129 1300 0 79,2 170 310 480 1 57,9 

Molestowice 112 1121 170 140 1431 1 78,3 1784 901 2685 1 27,2 

Radoszowice 321 1913 0 401 2314 0 138,7 0 2466 2466 1 67,2 

Rogi 179 1386 0 224 1610 0 111,2 0 2705 2705 1 41,5 

Rutki 73 959 0 91 1050 0 69,5 429 0 429 0 49,4 

Sarny Wielkie 142 1256 0 178 1434 0 99,0 0 1270 1270 1 52,5 

Tarnica 118 928 338 148 1414 1 83,5 0 1586 1586 1 39,3 

Tłustoręby 149 2859 689 186 3734 1 39,9 809 0 809 0 32,8 

RAZEM: 2677 25985 3690 3348 33023 6 81,1 3745 15885 19630 10 50,8 

Zlewnia oczyszczalni w Gościejowicach Małych 

Góra Mała 21 255 0 26 281 0 74,7 0 1154 1154 1 14,6 

Grabin 612 3528 0 765 4293 0 142,6 0 1888 1888 1 99,0 

Grodziec 361 3886 816 451 5153 2 70,1 0 910 910 1 59,5 
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Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

włączanych do 

system 

Długość projektowanej kanalizacji 
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grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 

przyłącza 

[m] 

łącznie 

[m] 

grawitacyjnej 

[m] 

tłocznej 

[m] 

łącznie 

[m] 

Jaczowice 146 1117 0 183 1300 0 112,3 1242 0 1242 0 57,4 

Jakubowice 157 1722 0 196 1918 0 81,9 0 2811 2811 1 33,2 

Lipno 228 2208 0 285 2493 0 91,5 0 1307 1307 1 60,0 

Michałówek 134 1971 0 168 2139 0 62,7 0 66 66 1 60,8 

Piotrowa 185 847 0 231 1078 0 171,6 736 333 1069 1 86,2 

Roszkowice 152 909 0 190 1099 0 138,3 1601 668 2269 1 45,1 

Rzędziwojowice 219 1450 386 274 2110 1 103,8 0 1571 1571 1 59,5 

Sady 255 3109 0 319 3428 0 74,4 290 0 290 0 68,6 

Sosnówka 127 954 0 159 1113 0 114,1 137 2491 2628 1 34,0 

Szydłowiec Śląski 129 1812 0 161 1973 0 65,4 0 2085 2085 1 31,8 

RAZEM: 2726 23768 1202 3408 28378 3 96,1 4006 15284 19290 11 57,2 

ŁĄCZNIE OS 

Gracze i OS 

Gościejowice M. 

5403 49753 4892 6756 61401 9 88,0 7751 31169 38920 21 53,9 

Źródło: analizy własne. 

* wskaźnik koncentracji w ostatniej kolumnie dotyczy całkowitej długości sieci kanalizacyjnej – łącznie z tranzytem 
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Dla przedstawionych powyżej zakresów rzeczowych oszacowano również konieczne do 

poniesienia nakłady inwestycyjne. Koszty jednostkowe będące podstawą wyliczeń 

przedstawiono w rozdziale dotyczącym założeń kalkulacyjnych. 

 
Tabela 27 Nakłady inwestycyjne dla wariantów A i B. 

Wyszczególnienie Wariant A Wariant B 

kanalizacja grawitacyjna z przyłączami 40 282 500 40 692 750 

kanalizacja tłoczna 1 224 000 1 223 000 

kanalizacja tranzytowa 14 841 450 15 163 950 

przepompownie ścieków 2 400 000 2 025 000 

rozbudowa i modernizacja OS w Gościejowicach Małych 7 940 000 4 970 000 

przebudowa OS w Graczach 0 4 973 000 

RAZEM: 66 687 950 69 047 700 

Źródło: analizy własne. 

 

Zakres przewidzianej do budowy kanalizacji dla wariantów A i B przedstawiono odpowiednio 

w Załączniku 1 na mapach 1 i 2. 

Porównując przedstawione powyżej szacunkowe koszty wyposażenia miejscowości w 

zbiorczy system kanalizacyjny wraz z pracami niezbędnymi do zapewnienia możliwości 

oczyszczania ścieków (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni) można stwierdzić, że wariant 

polegający na skierowaniu wszystkich ścieków do OS w Gościejowicach Małych jest 

znacznie korzystniejszy. Aby jednak mieć pełny obraz sytuacji przeanalizowano dodatkowy 

wariant – Wariant C, obejmujący jedynie: 

 budowę odcinka tranzytowego pomiędzy istniejącą oczyszczalnią w Graczach a 

oczyszczalnią w Gościejowicach Małych wraz z niezbędnymi urządzeniami 

(przepompownie ścieków), 

 podłączenie do budowanej sieci jedynie mieszkańców zamieszkujących na trasie 

tranzytu, 

 rozbudowę i modernizację OS w Gościejowicach Małych tak, aby mogła przyjąć 

ścieki z Graczy oraz od mieszkańców przyłączonych na trasie tranzytu. 

Wariant taki wymagałby budowy: 

 1 938 m kanalizacji grawitacyjnej (wraz z przyłączami), 

 7 501 m kanalizacji tłocznej, 

 przepompowni ścieków, 

i pozwoliłby na podłączenie dodatkowo 105 mieszkańców z miejscowości Molestowice oraz 

Szydłowiec Śląski. 

Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla takiego wariantu wynoszą 8 998 800 zł, w tym: 

 koszt budowy kanalizacji: 3 703 800 zł, 

 koszt budowy przepompowni ścieków: 325 000 zł, 

 koszt rozbudowy i modernizacji OS w Gościejowicach Małych: 4 970 000 zł. 

Przedstawione wyliczenia wskazują, że koszt budowy systemu kanalizacyjnego 

pozwalającego na tranzyt ścieków z Graczy jest o blisko 1 mln zł niższy niż sama tylko 
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przebudowa istniejącej oczyszczalni w Graczach. Wynika z tego, że zdecydowanie 

korzystniejszym wariantem, ze względu na konieczne do poniesienia nakłady finansowe, jest 

wariant zakładający likwidację oczyszczalni w Graczach i tranzyt ścieków do oczyszczalni w 

Gościejowicach Małych. Wariant ten został szczegółowo przedstawiony w kolejnym 

rozdziale. 

4.2 Charakterystyka wariantów przyjętych do analizy 
 

Jak wynika z analizy, której wyniki przedstawiono w poprzednim rozdziale, wskaźniki 

opłacalności ekonomicznej inwestycji (wskaźniki koncentracji) dla poszczególnych 

miejscowości osiągają stosunkowo niskie wartości – przy uwzględnieniu odcinków 

tranzytowych wahają się (dla obu wariantów) w granicach od 14,6 Mk/km dla miejscowości 

Góra Mała do 99,0 Mk/km dla miejscowości Grabin. Powszechnie przyjętym, akceptowalnym 

poziomem wskaźnika koncentracji, który wskazuje na opłacalność ekonomiczną budowy sieci 

kanalizacyjnej przy akceptowalnym poziomie opłaty za odprowadzanie ścieków jest 

120 Mk/km. Jednocześnie z doświadczeń budowy systemów kanalizacyjnych wynika, że aby 

obciążenie mieszkańców opłatami za ścieki nie było nadmierne wskaźnik ten powinien być 

większy niż 100 Mk/km. Taką właśnie wartość przyjęto w niniejszym opracowaniu jako 

warunek kwalifikacji danego obszaru do budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego z 

odprowadzeniem ścieków do zbiorczej, gminnej oczyszczalni. Z przedstawionej analizy 

wynika, że w żadnej z miejscowości wskaźnik ten nie został osiągnięty, na co wpływ mają 

przede wszystkim bardzo duże odległości pomiędzy miejscowościami a istniejącymi 

oczyszczalniami ścieków, a co za tym idzie znaczne długości kolektorów tranzytowych. 

Należy jednak poddać analizie wartości wskaźników koncentracji dla długości sieci 

nieobejmujących odcinków tranzytowych. W tym wypadku w części miejscowość wartości 

wskaźników koncentracji osiągają wartości wskazujące na opłacalność budowy sieci 

kanalizacyjnej pod warunkiem zapewnienia możliwości oczyszczania ścieków na miejscu 

(w poszczególnych miejscowościach). W poniższej tabeli i na poniższym rysunku 

przedstawiono miejscowości, dla których wskaźnik koncentracji (bez odcinków 

tranzytowych) jest wyższy do 100 Mk/km. 

Tabela 28 Miejscowości, dla których wskaźnik koncentracji jest wyższy od 100 Mk/km. 

Miejscowość 

Wskaźnik 

koncentracji 

[Mk/km] 

Grabin 142,6 

Jaczowice 112,3 

Krasna Góra 101,2 

Magnuszowice 144,4 

Piotrowa 171,6 

Radoszowice 138,7 

Rogi 111,2 

Roszkowice 138,3 

Rzędziwojowice 103,8 

Sosnówka 114,1 

Źródło: analizy własne. 
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Rysunek 7 Miejscowości, dla których wskaźnik koncentracji jest wyższy od 100 Mk/km. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie przedstawionych informacji opracowano Wariant I, którego zakres obejmuje: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi oczyszczalniami ścieków dla 

miejscowości: Grabin, Krasna Góra, Roszkowice, Rogi, Radoszowice, Magnuszowice, 

Sosnówka, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej 

kanalizacji dla miejscowości: Gracze (część), Lipno, Jaczowice, Rzędziwojowice 

(część), Piotrowa, Sady, 

 likwidację oczyszczalni ścieków w Graczach wraz z budową sieci kanalizacyjnej 

służącej tranzytowi ścieków z Graczy do istniejącej oczyszczalni w Gościejowicach 

Małych, z przyłączeniem części budynków znajdujących się w miejscowościach 

Molestowice i Szydłowiec Śląski, będących na trasie kolektorów tranzytowych, 
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 rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych, 

 wyposażenie mieszkańców pozostałych miejscowości w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. 

Do zakresu Wariantu I włączono dodatkowo miejscowości Sady oraz Lipno ze względu na 

bliskość istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz dynamiczny rozwój tych terenów. Podobne 

argumenty przemawiają również za włączeniem do sieci istniejącej miejscowości Piotrowa 

graniczącej z Miastem Niemodlin oraz Jaczowic, które graniczą z miejscowością Lipno.  

Dla miejscowości Rzędziwojowice zaproponowano włączenie do istniejącego systemu 

zamiast budowy oczyszczalni lokalnej ze względu na przebieg kolektora tranzytowego z 

Graczy w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej kanalizacji. 

Likwidacja oczyszczalni w Graczach nie będzie wymagała dodatkowych nakładów 

rzeczowych, poza budową przepompowni ścieków. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych obejmowała 

będzie następujące elementy: 

 Budowa zbiornika retencyjno-dozującego ścieki 

 Zabudowa w budynku technologicznym zblokowanego urządzenia 

 Pełna zabudowa węzła odsadowego 

 Zabudowa osadnika grawitacyjnego osadu nadmiernego 

 Przebudowa poletek osadowych 

 Budowa trzeciego bioreaktora 

Zakres rozbudowy i modernizacji wynika z przeprowadzonej wizji terenowej na oczyszczalni 

ścieków, która pozwoliła na identyfikację niezbędnych do wykonania prac. Szczegółowy opis 

znajduje się w Rozdziale 3 niniejszej dokumentacji. 

Dla pozostałych miejscowości gminy, dla których nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej 

zaproponowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zwrócić uwagę, że 

możliwość zastosowania oczyszczalni przydomowych jest warunkowana dostępnością 

odbiornika ścieków (rzeki, potoku, rowu) lub możliwością odprowadzania ścieków do ziemi. 

Z kolei możliwości odprowadzania ścieków do ziemi poprzez drenaż rozsączający są 

ograniczone wysokości zwierciadła wód podziemnych oraz możliwości chłonnych gruntu. 

Uwarunkowania w tym zakresie na obszarze gminy Niemodlin zostały omówione w 

Rozdziale 3.1. 

 

Wariant II obejmuje część Wariantu I w zakresie likwidacji oczyszczalni ścieków w 

Graczach oraz tranzytu ścieków do istniejącej oczyszczalni w Gościejowicach Małych wraz z 

jej rozbudową i modernizacją. Podobnie jak w Wariancie I przewidziano przyłączenie części 

budynków znajdujących się w miejscowościach Molestowice i Szydłowiec Śląski, będących 

na trasie kolektorów tranzytowych. Wariant ten został opracowany w celu jasnego 

przedstawienia wszystkich uwarunkowań związanych z likwidacją oczyszczalni ścieków w 

Graczach. 

 

Wariant III jest tożsamy z omawianym we wstępnej analizie Wariantem C i obejmuje 

budowę odcinka tranzytowego pomiędzy istniejącą oczyszczalnią w Graczach a oczyszczalnią 
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w Gościejowicach Małych wraz z niezbędnymi urządzeniami (przepompownie ścieków), 

podłączenie do budowanej sieci jedynie mieszkańców zamieszkujących na trasie tranzytu, 

rozbudowę i modernizację OS w Gościejowicach Małych tak, aby mogła przyjąć ścieki z 

Graczy oraz od mieszkańców przyłączonych na trasie tranzytu. 

 

Różnica pomiędzy wariantami II i III polega na zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na trasie 

tranzytu – w Wariancie II, oprócz budowy kolektorów tranzytowych pomiędzy 

miejscowościami założono także budowę grawitacyjnych odcinków sieci kanalizacyjnej 

w miejscowościach, przez które przebiega tranzyt (liczba nowopodłączanych 

mieszkańców: 526), w Wariancie III natomiast zakres budowanej sieci obejmuje jedynie 

kolektory konieczne do transportu ścieków z Graczy do Gościejowic bez budowy dodatkowej 

sieci w Molestowicach i Szydłowcu Śląskim (liczba nowopodłączanych mieszkańców: 105). 

 

W ramach wstępnej analizy założeń rozważano również możliwości odprowadzenia ścieków 

z projektowanej kanalizacji do gmin ościennych. W tym celu Urząd Miejski w Niemodlinie 

zwrócił się z zapytaniem do gmin Tułowice, Grodków, Łambinowice i Lewin Brzeski o 

możliwość odbioru ścieków. Gmina Tułowice wyraziła chęć przyjęcia ścieków z Gminy 

Niemodlin w ilości 500 m
3
/d natomiast Gmina Lewin Brzeski w ilości 400 m

3
/d. Po 

szczegółowej analizie odrzucono wariant polegający na odprowadzania ścieków poza gminę 

Niemodlin z następujących względów: 

 sieć istniejąca w Lewinie Brzeskim jest znacząco oddalona od granic gminy 

Niemodlin, tak więc odprowadzenie tam ścieków wymagałoby budowy ok. 5 km 

odcinka tranzytowego, 

 oczyszczalnia ścieków w Tułowicach zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od 

granic gminy Niemodlin, jednakże tranzyt z najbliżej niej położonej miejscowości 

Lipno do istniejącej sieci w Wydrowicach jest o ponad 1000 m krótszy niż tranzyt do 

Tułowic, 

 odprowadzanie ścieków poza teren gminy w sytuacji, gdy eksploatowana jest własna 

oczyszczalnia ścieków, nie ma uzasadnienia ekonomicznego – wystąpiłoby ono 

jedynie w przypadku konieczności skanalizowania niewielkiego obszaru, z którego 

ścieki nie mogłyby trafić na własną oczyszczalnię ze względów technologicznych 

przy jednoczesnej korzystnej lokalizacji oczyszczalni poza terenem gminy w stosunku 

do projektowanej sieci. 

 

Rozpatrywane warianty koncepcyjne przedstawiono na mapach w Załączniku 1. 

 

4.3 Bilans ścieków 
 

Bilans ścieków obliczono dla ilości osób zamieszkujących obszary objęte koncepcją zgodnie 

ze stanem na koniec roku 2014 z uwzględnieniem istniejących budynków użyteczności 

publicznej oraz obiektów produkcyjnych: 

 biblioteki publiczne w Grabinie i Rogach, 
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 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie, Krasnej Górze, Roszkowicach, 

 szkoły w Grabinie i Rogach, 

 przedsiębiorstwa: 

o Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe "Rapex" Spółka z o.o., 

o "Arad" Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Tomasz 

Rostkowski, 

o "Modernhatch" Sp. z o.o. Sztuder & Wocka Sp.k., 

o Gospodarstwo Rolne Piotrowa Sp. z o.o., 

o Adamczyk Witold Ferma Drobiu. 

 

Ilość ścieków oszacowano przy założeniach: 

 jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców: 0,12 m
3
/d, 

 jednostkowe zużycie wody w obiektach użyteczności publicznej: 0,03 m
3
/d, 

 jednostkowe zużycie wody w przedsiębiorstwach – wg dostępnych danych 

rzeczywistych lub literaturowych, 

 infiltracja: 15%. 

 

Przy obliczeniu nierównomierności zastosowano następujące współczynniki: 

 dla wszystkich wprowadzających ścieków: 

o współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4, 

 dla gospodarstw domowych: 

o współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5, 

o ilość godzin dla współczynnika nierównomierności godzinowej: 16 godz., 

 dla obiektów administracyjnych, usług: 

o współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,5, 

o ilość godzin dla współczynnika nierównomierności godzinowej: 10 godz. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki bilansu ścieków dla miejscowości objętych 

poszczególnymi wariantami. 
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Tabela 29 Bilans ścieków nowej sieci kanalizacyjnej dla Wariantu I. 

Miejscowość 
Liczba 

osób 

Q śrd 

[m
3
/d] 

Q maxd 

[m
3
/d] 

Qmaxh 

[m
3
/h] 

Grabin 612 106,36 148,91 25,77 

Gracze 285 39,33 55,06 8,6 

Jaczowice 146 20,15 28,21 4,41 

Krasna Góra 292 36,4 50,96 8 

Lipno 228 31,46 44,05 6,88 

Magnuszowice 346 111,8 156,52 18,07 

Molestowice 112 15,46 21,64 3,38 

Piotrowa 185 31,28 43,79 7,5 

Radoszowice 321 44,3 62,02 9,69 

Rogi 179 34,64 48,49 8,71 

Roszkowice 152 27,07 37,9 6,62 

Rzędziwojowice 154 21,25 29,75 4,65 

Sady 255 40,94 57,32 9,61 

Sosnówka 127 17,53 24,54 3,83 

Szydłowiec Śląski 129 17,8 24,92 3,89 

RAZEM: 3523 595,8 834,1 129,6 

Źródło: analizy własne. 

 

 
Tabela 30 Bilans ścieków nowej sieci kanalizacyjnej dla Wariantu II. 

Miejscowość Liczba osób 
Q śrd 

[m
3
/d] 

Q maxd 

[m
3
/d] 

Qmaxh 

[m
3
/h] 

Gracze 285 39,33 55,06 8,6 

Molestowice 112 15,46 21,64 3,38 

Rzędziwojowice 154 21,25 29,75 4,65 

Szydłowiec Śląski 129 17,8 24,92 3,89 

RAZEM: 680 93,84 131,37 20,52 

Źródło: analizy własne. 

 
Tabela 31 Bilans ścieków nowej sieci kanalizacyjnej dla Wariantu III. 

Miejscowość Liczba osób 
Q śrd 

[m
3
/d] 

Q maxd 

[m
3
/d] 

Qmaxh 

[m
3
/h] 

Molestowice 70 9,66 13,52 2,11 

Szydłowiec Śląski 35 4,83 6,76 1,06 

RAZEM: 105 14,49 20,28 3,17 

Źródło: analizy własne. 

 

We wszystkich rozważanych wariantach należy wziąć pod uwagę ilość ścieków z istniejącej 

kanalizacji w Graczach tj. 100 m
3
/d (854 osoby). 
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4.4 Zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacyjnej 
 

Zakres rzeczowy dla analizowanych wariantów określono w podziale na: 

 zakres budowy sieci kanalizacyjnej w danej miejscowości, 

 ilość pompowni ścieków w danej miejscowości, 

 zakres budowy kolektorów tłocznych w danej miejscowości. 

W poniższych tabelach zestawiono zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacyjnej 

w analizowanych wariantach. Długości wszystkich kolektorów zostały odczytane z mapy 

koncepcji w skali 1:10 000, natomiast długość przyłączy przyjęto na poziomie 5m / budynek 

(przy założeniu 4 Mk/budynek). 

 
Tabela 32 Zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacyjnej objętej Wariantem I. 

Miejscowość 

Długość projektowanej kanalizacji 

grawitacyjnej [m] tłocznej [m] przyłącza [m] łącznie [m] 

Grabin 3 546 0 765 4 311 

Gracze 3 117 1 974 356 5 447 

Jaczowice 2 359 0 183 2 542 

Krasna Góra 2 520 0 365 2 885 

Lipno 2 208 1 307 285 3 800 

Magnuszowice 1 963 0 433 2 396 

Molestowice 1 675 1 872 140 3 687 

Piotrowa 1 583 333 231 2 147 

Radoszowice 1 910 0 401 2 311 

Rogi 1 403 0 224 1 627 

Roszkowice 1 001 0 190 1 191 

Rzędziwojowice 902 1 571 193 2 666 

Sady 3 399 0 319 3 718 

Sosnówka 954 0 159 1 113 

Szydłowiec Śląski 1 812 2 085 161 4 058 

RAZEM: 30 352 9 142 4 405 43 899 

Źródło: analizy własne. 

 
Tabela 33 Zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacyjnej objętej Wariantem II. 

Miejscowość 
Długość projektowanej kanalizacji 

grawitacyjnej [m] tłocznej [m] przyłącza [m] łącznie [m] 

Gracze 3 117 1 974 356 5 447 

Molestowice 1 675 1 872 140 3 687 

Rzędziwojowice 902 1 571 193 2 666 

Szydłowiec Śląski 1 812 2 085 161 4 058 

RAZEM: 7 506 7 502 850 15 858 

Źródło: analizy własne. 
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Tabela 34 Zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacyjnej objętej Wariantem III. 

Miejscowość 

Długość projektowanej kanalizacji 

grawitacyjnej [m] tłocznej [m] 
przyłącza 

[m] 
łącznie [m] 

Gracze 0 1 974 0 1 974 

Molestowice 1 221 1 872 75 3 168 

Szydłowiec Śląski 587 3 655 55 4 297 

RAZEM: 1 808 7 501 130 9 439 

Źródło: analizy własne. 

 

Wraz z budowaną siecią kanalizacyjną będą wykonywane pompownie ścieków. 

W poniższych tabelach zestawiono sieciowe pompownie ścieków, wraz z podaniem średnicy 

i długości rurociągów tłocznych dla poszczególnych wariantów. 

 
Tabela 35 Zestawienie przepompowni ścieków w rozpatrywanych wariantach. 

Miejscowość 
Nr prze-

pompowni 

Wariant I Wariant II Wariant III 

Średnica 

rurociągu 

tłocznego 

Długość 

rurociągu 

Średnica 

rurociągu 

tłocznego 

Długość 

rurociągu 

Średnica 

rurociągu 

tłocznego 

Długość 

rurociągu 

Gracze P3-Gr 110 1 974 110 1 974 110 1 974 

Lipno P1-Lip 75 1 307 - - - - 

Molestowice 
P1-Mo 110 174 110 174 110 174 

P2-Mo 110 1 698 110 1 698 110 1 698 

Piotrowa P1-Pio 75 333 - - - - 

Rzędziwojowice P1_Rze 110 1 571 110 1 571 - - 

Szydłowiec 

Śląski P1-SzS 110 2 085 110 2 085 110 3 655 

Źródło: analizy własne. 

 

Łącznie planowanych do budowy jest 7 przepompowni w Wariancie I, 5 przepompowni w 

Wariancie II i 4 w Wariancie III. Łączna moc zainstalowanych pomp podstawowych waha się 

w granicach od 24,0 kW w Wariancie I do 10,1 w Wariancie III. 

 

4.5 Informacje techniczno-technologiczne dotyczące proponowanych 
rozwiązań 

 

Sieć kanalizacyjna 

Z uwagi na ukształtowanie terenu proponuje się budowę grawitacyjno – tłocznego systemu 

kanalizacyjnego.  

Projektowana kanalizacja sanitarna z poszczególnych rejonów odprowadzać będzie ścieki 

sanitarne z budynków przyłączami Ø 160 mm do kanałów grawitacyjnych Ø 200 mm PVC 

z wydłużonym kielichem do zaprojektowanych przepompowni. Przepompownie zostały 
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zaprojektowane ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu, biorąc pod uwagę 

rozwiązania projektowe docelowe. 

Zaprojektowano przepompownie z zastosowaniem typu pomp obecnie pracujących na 

obiektach zrealizowanych i oddanych do eksploatacji celem ujednolicenia wyposażenia 

związanego z eksploatacją, naprawą i konserwacją. 

Pompownie ścieków 

W Wariancie I zaprojektowano 11 przepompowni ścieków. W poniższej tabeli zestawiono 

parametry techniczne proponowanych przepompowni. 

 
Tabela 36 Parametry techniczne przepompowni projektowanych w Wariancie I. 

Miejscowość 
Nr 

przepompowni 

Liczba 

pomp 

[szt.] 

Moc 

pomp 

(każda) 

[kW] 

Max. 

wydajność 

[l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

[m] 

Gracze P3-Gr 2 6,5 7,82 36,4 

Lipno P1-Lip 2 1,1 8,85 6,7 

Molestowice 
P1-Mo 2 1,1 9,21 6,5 

P2-Mo 2 4,8 5,82 30,4 

Piotrowa P1-Pio 2 1,2 8,02 5,3 

Rzędziwojowice P1_Rze 2 4,8 5,82 30,4 

Szydłowiec 

Śląski P1-SzS 2 4,8 5,82 30,4 

Źródło: analizy własne. 

 

W Wariancie II planuje się do budowy 5 przepompowni ścieków: P3-Gr, P1-Mo, P2-Mo, P1-

Rze, P1-SzS. Ich parametry są identyczne jak przedstawiono powyżej dla Wariantu I. 

Parametry techniczne przepompowni proponowanych w Wariancie III przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 
Tabela 37 Parametry techniczne przepompowni projektowanych w Wariancie III. 

Miejscowość 
Nr 

przepompowni 

Liczba 

pomp 

[szt.] 

Moc 

pomp 

(każda) 

[kW] 

Max. 

wydajność 

[l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

[m] 

Gracze P3-Gr 2 1,5 3 17,5 

Molestowice 
P1-Mo 2 0,6 2,9 8,4 

P2-Mo 2 1,5 5,6 11,9 

Szydłowiec 

Śląski P1-SzS 2 6,5 7,82 36,4 

Źródło: analizy własne. 
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Oczyszczalnie ścieków. 

Charakterystyka rozwiązań technicznych dla oczyszczalni w Gościejowicach Małych. 

 

Zbiornik retencyjno – dozujący. 

Proponuje się budowę zagłębionego zbiornika retencyjnego, w którym będzie następowało 

mieszanie i uśrednianie ścieków dopływających i dowożonych. 

Zbiornik będzie wyposażony w dwie komory: 

 komorę na ścieki dowożone, 

 osadnik wstępny mieszaniny ścieków dopływających i dowożonych. 

 

Ścieki dowożone, odbierane poprzez stacje zlewczą będą kierowane do komory, skąd będą 

dawkowane, w zależności od przepływu przed osadnik wstępny. 

W komorze ścieków uśredniających będzie prowadzony proces mieszania (np. układem 

pompowym), który ma na celu zapobieganiu sedymentacji zawiesin. Z układu pompowego 

będzie wykonane odgałęzienie w kierunku dopływu do osadnika wstępnego. 

Osadnik wstępny zostanie wykonany jako prostokątny ze zgarniaczem i systemem odbioru 

osadu. 

Wymiary całego obiektu, komory ścieków dowożonych i osadnika wstępnego przedstawiono 

w poniższej tabeli:  

 
Tabela 38 Zestawienie wymiarów zbiornika retencyjno - uśredniającego 

Parametr Cały obiekt 
Komora 

ścieków dowożonych 

Prostokątny 

osadnik wstępny 

głębokość 4 m 4 m 4 m 

szerokość 10 m 10 m 10 m 

długość 25 m 5 m 20 m 

pojemność 1000 m
3
 200 m

3
 800 m

3
 

Źródło: analizy własne. 

 

Zabudowa zblokowanego urządzenia. 

Istniejące urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków firmy „Noggertah” jest 

wyniesione nadpoziomowo, częściowo osłonięte dachem.  

Planuje się wykonanie ścian bocznych ocieplonych wraz z brama wjazdową. Zabudowa 

urządzenia ma na celu ochronę przed niskimi temperaturami. W przypadku spadku 

temperatury pon. 0°C w pomieszczeniu należy przewidzieć ogrzewanie za pomocą dmuchaw 

lub z lokalnego węzła ciepłowniczego. 

 

Komora biologiczna 

Ze względu na obecne obciążenie komór biologicznych SBR (ok. 1 250 m
3
/d), i 

prognozowany dopływ ścieków z OS Gracze (max ok. 200 m
3
/d), proponuje się budowę 

dodatkowej, bliźniaczej komory o pojemności 769,7 m
3
. W poniższej tabeli zestawiono 

wymiary technologiczne komory. 
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Tabela 39 Wymiary technologiczne komory SBR 

Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

Średnica m 14 

Głębokość czynna m 5 

Objętość czynna, w tym: m
3
 769,7 

- objętość czynna ścieków m
3
 333,3 

- objętość biologicznie czynna m
3
 436,4 

Źródło: analizy własne. 

 

W komorze SBR będą zamontowane: 

 instalacja doprowadzająca ścieki, 

 mieszadło zanurzone z kompletem wyposażenia oraz żurawikiem, 

 system napowietrzania z dyfuzorami elastomerowymi, 

o ruszty napowietrzające z dyfuzorami, 

o przewody pionowe i poziome, rozdzielacze, podpory armatura, 

o instalacja sprężonego powietrza, 

 przelew pływający ścieków oczyszczonych, 

 podłączenie do istniejącej pompowni osadu nadmiernego, 

 dodatkowa dmuchawa do stacji dmuchaw. 

 

Zabudowa węzła osadowego 

Istniejący węzeł osadowy, w części gdzie zlokalizowany jest jego odbiór obecnie jest 

zadaszony. Proponuje się wykonanie bram wjazdowej i wyjazdowej oraz oszklenie otworów 

okiennych oraz wentylacji. Wykonane prace pozwolą na ciągły odbiór odwodnionych osadów 

w okresach < 0°C. 

 

Zabudowa osadnika osadu nadmiernego. 

Proponuje się zadaszenie istniejącego osadnika przykryciem (np. Laminopol).  

 

Oczyszczalnie przydomowe. 

Wśród dostępnych w Polsce wyróżnia się głownie następującego typu oczyszczalnie: 

 z drenażem rozsączającym, 

 z filtrem piaskowym, 

 z filtrem gruntowo-roślinnym,  

 ze złożem biologicznym  

 reaktorem osadu czynnego. 

Zasadność stosowania niektórych rozwiązań budzi wątpliwości, ze względu na niedostateczne 

oczyszczanie ścieków, a ich masowe wprowadzanie może doprowadzić do zanieczyszczenia 

wód gruntowych. Dobrym przykładem mogą być tutaj kraje skandynawskie, które 

dopuszczają stosowanie jedynie oczyszczalni przydomowych z biologicznym oczyszczaniem 

ścieków, które są niezbędne do skutecznego usuwania związków biogennych ze ścieków. 

W Polsce podobnie jak innych krajach Unii Europejskiej należy stosować tylko te 

instalacje, które pozostają w zgodzie z zapisami normy PN-EN 12566. 
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Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym (nieobjęte normą PN-EN 12566) 

Zasada działania oczyszczalni opartej na drenażu rozsączającym polega na skierowaniu 

wstępnie oczyszczonych ścieków w osadniku gnilnym (ewentualnie odtłuszczonych w 

separatorze) do podziemnego układu drenów odprowadzających ścieki do gruntu na tzw. 

poletku filtracyjnym. Właściwe oczyszczenie ścieków następuje przy wykorzystaniu gruntu 

rodzimego poprzez infiltrację ścieków przez porowaty grunt i zachodzących przy tym 

procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych.  

Możliwości lokalizacji oczyszczalni z drenażem rozsączającym w znacznej mierze zależą od 

rodzaju gruntu: nie stosuje się tego typu technologii na gruntach słabo przepuszczalnych oraz 

gruntach zbyt dobrze przepuszczalnych, gdzie w celu stworzenia odpowiednich warunków do 

filtracji zachodzi konieczność wymiany części gruntu – budowa tzw. warstwy 

wspomagającej. 

Wadą tej technologii jest brak możliwości monitoringu efektów oczyszczania ścieków, 

dlatego też powszechnie nie zaleca się stosowania drenażu rozsączającego jako metody 

oczyszczania natomiast może być z powodzeniem wykorzystywany jako odprowadzenie do 

ziemi ścieków oczyszczonych biologicznie, pod warunkiem występowania korzystnych 

warunków gruntowo-wodnych. 

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym (nieobjęte normą PN-EN 12566) 

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym można wykorzystywać przede wszystkim w takich 

warunkach gdzie ze względu na charakterystykę gruntu (zbyt przepuszczalnego lub gruntu 

nieprzepuszczalnego) producenci nie zalecają stosowania oczyszczalni opartych na drenażu 

rozsączającym. Zasada działania oczyszczalni jest bardzo zbliżona do zasady działania 

oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Pierwszym elementem rozwiązania jest osadnik 

gnilny czasami poprzedzony jeszcze separatorem tłuszczów, w którym następuje I faza 

pierwszego podczyszczania, a następnie ścieki są przetłaczane lub odpływają grawitacyjnie na 

filtr piaskowy. Na filtrze piaskowym w sposób bardzo zbliżony do tego na poletku 

filtracyjnym ścieki są równomiernie rozprowadzane. Na żwirze lub piasku o miąższości od 

0,6 do 0,9 m, który stanowi główne wypełnienie filtra, rozwijają się bakterie tlenowe i 

beztlenowe oraz inne mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za proces doczyszczania. 

Zasadnicza różnica pomiędzy technologią opartą na filtrze piaskowym, a zwykłym poletku 

filtracyjnym jest taka, że w pierwszym przypadku obszar filtracji ograniczony jest folią 

zabezpieczającą odpływ ścieków do gleby, a przefiltrowane ścieki są przejmowane przez 

drenaż zbierający i kierowane do studzienki zbiorczej. Ze względu na zdecydowanie krótsze 

dreny powierzchnia całkowita filtra jest mniejsza niż w technologii opartej tylko na drenażu 

rozsączającym. 

Ostatnim etapem jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika. Ścieki 

oczyszczone mogą być zagospodarowywane na funkcje gospodarcze – do mycia powierzchni 

lub nawadniania (za wyjątkiem powierzchni przeznaczonych pod produkcję żywności). Jako 

odbiornik można zastosować grunt poprzez zastosowanie studni chłonnej jednak jest to 

możliwe tylko wtedy, kiedy poziom wód gruntowych nie jest wyższy, niż 1,5 m od jej dna. 
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Oczyszczalnie gruntowo-roślinne (nieobjęte z normą PN-EN 12566) 

Oczyszczalnie gruntowo-roślinne (hydrofitowe) dzielą się na systemy z powierzchniowym i 

podpowierzchniowym przepływem ścieków. Zdecydowanie częściej stosowane są instalacje z 

przepływem podpowierzchniowym. Systemy z podpowierzchniowym przepływem ścieków to 

porośnięte roślinnością uszczelnione złoża, w których przepływ ścieków odbywa się w strefie 

korzeniowej roślin. Podobnie jak w przypadku złóż z filtrem piaskowym kierunek przepływu 

ścieków decyduje czy oczyszczalnia jest klasyfikowana jak pozioma czy pionowa.  

II faza oczyszczania, następująca po podczyszczeniu ścieków w osadniku gnilnym, oparta jest 

na procesach biochemicznych oraz filtracji. Za wysoką efektywność oczyszczania ścieków 

odpowiada m.in. złożony kompleks, w którym istotną rolę odgrywają rośliny, zastosowane 

podłoże mineralne i organiczne oraz duża różnorodność gatunkowa mikroorganizmów. W 

oczyszczalniach gruntowo-roślinnych można znaleźć analogię do oczyszczalni ze złożem 

piaskowym. Budowa tych systemów jest podobna z tą różnicą, że oczyszczalnia gruntowo-

roślinna jest wzbogacona o kompleks roślinny mający na celu naśladować naturalne procesy 

w ekosystemach mokradłowych. 

Pomimo, iż oczyszczalnie gruntowo-roślinne nie zostały objęte normą PN-EN 12566 należy 

zwrócić uwagę na wiele zalet tego typu instalacji. Oczyszczalnie nie wymagają znaczących 

przestrzeni do instalacji, więc mogą być posadawiane na działkach o niewielkich 

powierzchniach. Poza układem pompowym oczyszczalnia jest niezależna od dostaw energii 

elektrycznej. Nie wymaga stałego dopływu ścieków – może być wykorzystywana dla 

obiektów użytkowanych czasowo. Jej zaletą jest również wysoki stopień oczyszczania oraz 

możliwość wkomponowania instalacji w architekturę ogrodu.  

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym – objęte normą PN-EN 12566 

Złoża biologiczne to instalacje oparte na tlenowym oczyszczania ścieków. W skład 

oczyszczalni ze złożem biologicznym wchodzą: 

 osadnik gnilny, 

 złoże biologiczne, 

 studnia chłonna lub drenaż rozsączający lub odprowadzenie do wód. 

Materiałem wypełniającym są materiały naturalne (np. koks, żużel, torf) lub kształtki sztuczne 

zapewniające większą powierzchnię przy mniejszej masie. W indywidualnych systemach 

oczyszczania do równomiernego rozprowadzania ścieków wykorzystywane są złoża zraszane, 

wyposażone w zraszacz obrotowy, lub złoża zanurzane oraz złoże zalewane. Integralną część 

oczyszczalni stanowi błona biologiczna rozwiniętej na złożu, na której odbywa się właściwe 

oczyszczanie ścieków. Bakterie oraz inne mikroorganizmy, które rozwijają się na różnych 

warstwach (głębokościach) złoża, rozkładają przesączające się ścieki. Drugi rodzaj złoża 

biologicznego, to złoże zanurzane zwane też tarczowym lub obrotowym. Złoża zanurzane 

polecane są szczególnie dla obiektów, gdzie występują duże nierównomierności zrzutu 

ścieków, a ścieki zawierają dużą ilość zawiesin. Po doczyszczeniu na złożu, oczyszczone 

ścieki mogą być odprowadzane do środowiska. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni z 

filtrem piaskowym i filtrem gruntowo-roślinnym, może to być wyprowadzenie do gruntu lub 

wody. 
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Oczyszczalnie ze złożem biologicznym mogą być wykorzystywane praktycznie w każdych 

warunkach terenowych. Zajmują stosunkowo mało miejsca, instalowane są pod powierzchnią 

gruntu z możliwością zdalnego sterowania z obiektu, który obsługują. Jednakże w przypadku 

działek o dużej powierzchni z miejscem na oczyszczalnię z filtrem piaskowym oczyszczalnia 

ze złożem biologicznym może się okazać inwestycją nieuzasadnioną ekonomicznie. 

Oczyszczalnie z osadem czynnym – objęte normą PN-EN 12566 

Przydomowe oczyszczanie ścieków w technologii z osadem czynnym występują w formie 

kontenerowej i stanowią zminiaturyzowaną odmianę technologii stosowanej przez duże, 

centralne oczyszczalnie ścieków. Instalacje indywidualne najczęściej wykorzystują: 

 metodę nisko obciążonego osadu czynnego, 

 sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR).  

Elementy składowe przykładowej oczyszczalni tego typu to: osadnik gnilny, komora osadu 

czynnego, osadnik wtórny, studnia chłonna lub drenaż rozsączający lub odprowadzenie do 

wód. 

Osadnik gnilny podobnie jak w przypadku innych systemów służy najczęściej jako osadnik 

wstępny, w którym zachodzi proces dekantacji części mineralnych, tłuszczy i olei oraz w 

niewielkim stopniu części organicznych. Kolejny ze zbiorników to bioreaktor, w którym 

znajduje się osad czynny i do którego dostarczane są ścieki z osadnika wstępnego. Osad 

czynny utrzymywany jest w ciągłym zawieszeniu przez pęcherzyki powietrza wydostające się 

z dyfuzorów umieszczonych przy dnie. Tlen jest niezbędnym czynnikiem do procesów 

rozkładu substancji organicznych. W przypadku braku odpowiedniego natleniania proces 

oczyszczania zostaje zatrzymany, a instalacja przestaje funkcjonować, co może skutkować 

koniecznością jej ponownego rozruchu. Oczyszczalnie z osadem czynnym poza wieloma 

swoimi zaletami, takimi jak np. duża skuteczność oczyszczania ścieków, niewielkie potrzeby 

przestrzenne do instalacji, mają również wady. Oczyszczalnie z osadem czynnym wymagają 

fachowego nadzoru w celu ustawienia parametrów technologicznych, zaszczepienia lub 

wyhodowania osadu czynnego i powinny być okresowo kontrolowane w celu sprawdzenia ich 

prawidłowego funkcjonowania. Oczyszczalnie są czułe na nierównomierność dopływu 

ścieków, a częste lub długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą 

spowodować konieczność ponownego uruchamiania oczyszczalni, a w skrajnych przypadkach 

cofki nieczystości do obsługiwanego budynku. Ten typ oczyszczalni związany jest z 

najczęstszą potrzebą usuwania i zagospodarowania nadmiaru osadów ściekowych. 

Oczyszczalnie z osadem czynnym podobnie jak instalacje ze złożem biologicznym mogą być 

wykorzystywane praktycznie w każdych warunkach terenowych. Posiadają też podobne 

parametry przestrzenne: instalowane są pod powierzchnią gruntu z możliwością zdalnego 

sterowania z obiektu, który obsługują. Są to jednak systemy wymagające dobrej znajomości 

obsługi, wymagające równomiernego dopływu ścieków oraz stałych dostaw energii. Należy 

także pamiętać o konieczności zapewnienia zagospodarowania osadów ściekowych. 

 

W przypadku gminy Niemodlin rekomenduje się do stosowania oczyszczalnie przydomowe 

ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym, jako instalacje objęte normą 

zharmonizowaną PE-EN 12566, gwarantujące wysoką skuteczność oczyszczania ścieków. 
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Średni koszt budowy takiej oczyszczalni, przy założeniu, że obsługuje ona 4 mieszkańców 

(zużycie wody na poziomie 120 l/Mk/d) wyniesie ok. 16 tys. zł brutto. Koszty eksploatacyjne 

wahać się będą w granicach 450 – 750 zł rocznie i zależeć będą przede wszystkim od kosztów 

unieszkodliwiania osadów, mocy zainstalowanych urządzeń oraz kosztów serwisu. Koszty 

budowy pozostałych typów oczyszczalni przydomowych wahają się od ok. 8,5 tys. zł dla 

oczyszczalni z drenażem rozsączającym do 12 – 13 tys. zł dla oczyszczalni z filtrem 

piaskowym lub złożem hydrofitowym. 

4.6 Opis proponowanych do budowy oczyszczalni lokalnych 
Jako oczyszczalni lokalne w Wariancie I proponuje się do budowy oczyszczalnie CMM. 

Poniżej przedstawiono ich charakterystykę. 

Technologia 

Bloki biologiczne CMM przeznaczone są do oczyszczania ścieków sanitarnych w ilości 25 -

3000 m
3
/d pochodzących z małych miast, osiedli, wsi, ośrodków wczasowych, kompleksów 

przemysłowych. Pracują one jako reaktory przepływowe z osadem czynnym. Bloki 

biologiczne CMM C przeznaczone są dla małych ilości ścieków (do 100 m
3
/d) z dużą 

nierównomiernością dopływu. Są to reaktory z osadem czynnym pracujące cyklicznie. Na 

oczyszczalniach realizowane są procesy mechanicznego oczyszczania ścieków (sepracja 

piasku, skratek, osadów wstępnych), biologicznego oczyszczania ścieków (utlenienie 

związków organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja), stabilizacji i przeróbki 

osadów (stabilizacja, odwadnianie i higienizacja osadów). Oczyszczalnie CMM w wykonaniu 

podstawowym gwarantują efekty oczyszczania wymagane przez obowiązujące w Polsce 

przepisy. Indywidualne rozwiązania techniczne i technologiczne obejmują obiekty dla innych, 

zwykle zaostrzonych, warunków odprowadzanie ścieków. Rozwiązania techniczne i 

technologiczne oczyszczalni chronione są prawem patentowym.  

 Podstawowe zalety oczyszczalni CMM : 

• wysoka sprawność oczyszczania, 

• mała ilość urządzeń mechanicznych, 

• mała awaryjność, 

• duża trwałość, 

• prostota eksploatacji, 

• stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne i inwestycyjne, 

• szybki montaż, 

• szerokie możliwości zastosowania. 

W poniższej tabeli przedstawiono typowe wymiary oczyszczalni CMM. 

 
Tabela 40 Tabela wymiarów typowych oczyszczalni CMM. 

TYP 
CMM  

25 

CMM 

50 

CMM  

75 

CMM  

100 

CMM 

150 

CMM 

200 

CMM 

250 

CMM 

300 

CMM 

500 

CMM  

800 

Przepływ 

Qd m
3
/d 

nom. 

gran. 

25 

5-30 

50 

10-60 

75 

15-100 

100 

20-150 

150 

30-200 

200 

40-250 

250 

50-350 

300 

60-400 

500 

100-650 

800 

150-1000 

Przepływ 4,0 6,0 8,5 10,1 15,2 20,6 22,3 26,8 44,7 60,0 
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TYP 
CMM  

25 

CMM 

50 

CMM  

75 

CMM  

100 

CMM 

150 

CMM 

200 

CMM 

250 

CMM 

300 

CMM 

500 

CMM  

800 

Qh m
3
/h  

nom 

gran. 

6,0 12,0 12,0 20,0 25,0 30 30,0 40,0 60,0 75,0 

RLM 

 nom. 

  gran. 

125 

25-150 

250 

50-300 

375 

75-450 

500 

100-600 

750 

150-900 

1000 

200-1200 

1250 

250-1500 

1500 

300-1800 

2500 

500-3000 

4000 

800-4800 

LD [m] 0,80 1,30 1,40 1,40 2,00 2,40 2,30 2,50 2,30 3,30 

LN [m] 3,00 4,60 5,00 5,50 7,00 8,40 8,20 8,90 8,10 11,80 

H1 [m] 1,90 1,60 2,60 2,15 2,30 2,00 2,50 2,20 2,50 2,80 

H2 [m] 1,10 1,40 1,40 1,85 2,20 2,50 2,50 2,80 2,50 2,20 

H [m] 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

LS [m] 0,9 1,2 1,3 1,3 1,7 1,9 1,9 2,0 1,7 2,5 

B  [m] 2,2 2,8 2,8 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 

BS [m] 1,4 2,0 2,0 2,7 3,2 3,7 3,7 4,2 2x4,0 2x4,5 

LP [m] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 

C  [m] 2,4 2,8 2,8 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 

Źródło: http://www.cmm-czarkowski.com.pl 

Na poniższym rysunku przedstawiono schematy blokowe oczyszczalni CMM. 

 
Rysunek 8 Schemat oczyszczalni CMM. 

Źródło: http://www.cmm-czarkowski.com.pl 
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Opis elementów oczyszczalni przedstawionych na schemacie: 

• KS - komora stabilizacji tlenowej osadu 

• P - piaskownik 

• KD - komora denitryfikacji 

• KN - komora nitryfikacji 

• KWZ - komora wstępnego zagęszczania 

• OW - osadnik wtórny 

 

Architektura i konstrukcja 

Bloki biologiczne CMM standardowo wykonywane są w konstrukcji żelbetowej lub jako 

zbiorniki stalowe zabezpieczone malarską powłoką antykorozyjną oraz ochroną katodową. 

Tak profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne wydłuża żywotność oczyszczalni do 60lat. 

Na zbiorniku przewidziano pomost stalowy cynkowany ogniowo do obsługi, który połączony 

będzie z poziomem otaczającego terenu zewnętrznymi schodami o konstrukcji stalowej 

cynkowanej ogniowo. W przypadku konstrukcji stalowej -wszystkie połączenia warsztatowe 

są spawane, natomiast połączenia montażowe zostały zaprojektowane na śruby w 

połączeniach kategorii D. Montaż zbiornika - reaktora wymaga wcześniejszego wykonania 

fundamentów w kształcie płyty żelbetowej oraz stóp. Zastosowanie ochrony katodowej 

pozwala na obniżenie potencjału konstrukcji do takiej wartości, przy której będą zachodziły 

jedynie reakcje redukcji lecz nie będzie zachodził proces wydzielania wodoru z elektrolitu. 

Zmiana potencjału konstrukcji oczyszczalni od potencjału stacjonarnego przy zastosowaniu 

ochrony katodowej wynosi 0,25 - 0,3 V w kierunku wartości ujemnych. 

Elementy oczyszczalni zanurzone w ściekach wykonane są ze stali kwasoodpornej. Bloki 

biologiczne CMM mogą być zlokalizowane w budynku o dowolnej, dostosowanej do 

warunków krajobrazowych architekturze oraz w wersji otwartej : ocieplony i obudowany 

kontener wolnostojący lub zbiornik zapuszczony w ziemi. Zalety ciekawej architektury 

doceniane są przede wszystkim w miejscowościach o charakterze historycznym, 

turystycznym czy wypoczynkowym. 

 

Sterowanie i automatyka 

Oczyszczalnia wyposażona jest w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową. Dobrana 

aparatura umożliwia przesył wartości mierzonych do systemu komputerowego (sterownika) w 

formie sygnału prądowego 4...20 mA. Wielkości te są wykorzystywane do realizacji 

algorytmów regulacji, sterowania i sygnalizacji alarmowej. Podstawowym pomiarem jest 

pomiar zawartości tlenu w ściekach, który sprzężony z falownikiem steruj e wydajnością 

dmuchawy utrzymując zawartość tlenu w komorze reaktora na zadanym poziomie. Pomiar ten 

realizowany jest w oparciu o tlenomierz jako podstawowy dla procesów technologicznych i 

minimalizacji zużycia energii. W komorach stabilizacji osadu stosowane są ultradźwiękowe 

czujniki gęstości osadu sprzężone z sygnalizatorem rozdziału faz, wykorzystane w systemie 

automatycznego sterowania odprowadzania i zagęszczania osadu nadmiernego. Na odpływie 

każdej oczyszczalni zainstalowany jest miernik przepływu ścieków oczyszczonych, 

instalowany (w zależności od warunków) na rurociągu lub w kanale odprowadzającym. 

W zależności od typu, wielkości i potrzeb oczyszczalnia wyposażana może być w miernik 
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pH, potencjału redox, przewodności i inne. Sygnały pomiarowe wprowadzone są do 

sterownika i wykorzystane są w systemie do sterowania, regulacji monitorowania 

i sygnalizacji. Sygnalizacja awaryjna, realizowana w sterowniku pobudzona jest poprzez 

wejścia alarmowe kontroli napędów, przekroczenia wartości granicznych parametrów 

technologicznych, bądź brak realizacji algorytmu sterowania. Każde wystąpienie stanu 

alarmowego emituje sygnał dźwiękowy. 

 

System sterowania 

Oczyszczalnie posiadają dwa systemy sterowania: 

• lokalne ręczne z kaset sterowniczych służące do prób i sterowania w przypadku awarii 

automatycznego systemu sterowania 

• automatyczne ze sterownika mikroprocesorowego będące podstawowym systemem 

sterowania.  

Sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków tak w reaktorach przepływowych, jak i w 

reaktorach sekwencyjnych odbywa siew pełni automatycznie z zastosowaniem nowoczesnego 

systemu sterowania opartego na mikroprocesorowym sterowniku swobodnie 

programowalnego. Do kontroli procesu, sterowania i regulacji parametrów procesu stosowany 

jest sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny. Dzięki sterownikowi 

optymalizuje się proces technologiczny, zużycie energii elektrycznej oraz zużycie urządzeń 

takich jak pompy i dmuchawy. Stacja dmuchaw wyposażona jest w przemiennik 

częstotliwości, którym sterownik reguluje napowietrzanie ścieków w reaktorze, przyłączając 

do niego kolejno poszczególne dmuchawy dla równomiernego ich zużycia. Sterownik 

połączony poprzez interfejs z urządzeniem powiadamiającym (komórkowym lub przy użyciu 

linii telefonicznej) powiadamia dyżurującego pod telefonem pracownika obsługi o 

wystąpieniu awarii. Budynki techniczne oczyszczalni są wyposażone w elementy dozoru 

obiektu, które podłączone do sterownika, umożliwiają zdalną kontrolę obiektu. Pozwala to na 

bezobsługową pracę oczyszczalni i ograniczenie do niezbędnego minimum liczbę osób do 

obsługi. Dla małych obiektów do zmiany parametrów technologii, odczytów 

zarejestrowanych wielkości i zdarzeń stosowany jest panel operatorski z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym i klawiaturą funkcyjną. Dla większych obiektów do wizualizacji procesu 

i edycji raportów z dowolnych okresów czasowych stosowany jest komputerowy zestaw 

dyspozytorski. Zestaw dyspozytorski realizuje następujące funkcje: 

 wskazuje wartości chwilowe mierzonych parametrów 

 sygnalizuje kontrolowane poziomy w zbiornikach 

 wskazuje ilości odprowadzonych ścieków 

 przedstawia w formie wykresów mierzone parametry w dowolnym wybranym 

zakresie czasowym z możliwością ich wydruku 

 umożliwia wybór rodzaju sterowania (automatyczne-ręczne) oraz ręczne 

sterowanie napędami z klawiatury 

 wskazuje stany poszczególnych napędów 

 prezentuje zarejestrowane zdarzenia oraz czasy pracy urządzeń 
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 umożliwia zmianę parametrów algorytmu sterowania i sygnalizacji (wg 

przydzielonych kompetencji) 

 generuje raporty w dowolnym wybranym przedziale czasowym z możliwością ich 

wydruków. 

Stosowany jest również monitoring zdalny całego obiektu na zestawie komputerowym 

użytkownika, zlokalizowanym w dyżurce zakładu obsługującego, z możliwością ingerencji w 

sterowanie i zmianę parametrów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego mikroprocesorowego 

systemu sterowania i monitorowania obiektu koszty eksploatacji takiego obiektu są bardzo 

niskie. 

 

Niezawodność pracy oczyszczalni 

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują wymagany efekt 

ekologiczny oraz niezawodność obiektu pod warunkiem zapewnienia stałej dostawy energii 

elektrycznej (przerwy w dostawie prądu nie mogą być dłuższe niż 8 godziny). Oczyszczalnie 

zwykle wyposaża się w agregat prądotwórczy lub podwójne zasilanie. W razie awarii 

jakiegokolwiek urządzenia przewidziano rozwiązania alternatywne. Dmuchawy i pompy 

posiadają rezerwę w postaci dodatkowego urządzenia. Awaria pompki w stacji koagulanta 

i pompy osadu nie wyłącza z pracy całej oczyszczalni. Wielkość komór pozwala na dłuższe 

magazynowanie osadu w sytuacji awarii stacji odwadniania osadu. Zastosowane materiały 

oraz rozwiązania konstrukcyjne gwarantują szczelność wszystkich obiektów oraz pozwalają 

na prostą ich rozbudowę lub likwidację (wymagania zawarte w obowiązującym Prawie 

Ochrony Środowiska). 

 

Obsługa 

Oczyszczalnie typu CMM nie wymagają stałego nadzoru. Codzienna obsługa ogranicza się do 

wykonania następujących czynności:  

•  kontrola pracy mieszadeł, dmuchaw i pomp (zgodnie z DTR-ką) 

• pomiar ilości osadu czynnego (czas: 0,5 godz./ dobę), 

• obsługa urządzenia odwadniającego osad (czas - 4,0 godz/dobę), 

• wykonanie raportu pracy oczyszczalni, 

• dbanie o systematyczny wywóz skratek oraz odwodnionego osadu z oczyszczalni. 

Na wykonanie w/w czynności 1 osoba potrzebuje max. 6,0 godz. dziennie, a zatem obiekt nie 

wymaga stałego pobytu obsługi. Dodatkowo zaleca się wykonywanie 1 raz na kwartał analiz 

składu ścieków oczyszczonych, surowych oraz osadu czynnego celem kontroli oraz 

optymalizacji pracy oczyszczalni. 
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5 Analiza finansowo-ekonomiczna przedsięwzięcia z 
uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy 

5.1 Założenia kalkulacyjne 
 

Koszt realizacji inwestycji objętych niniejszym opracowaniem dla systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych obejmuje: koszt zakupu urządzeń 

i materiałów, transportu, wykonawstwo (roboty budowlane, instalacyjne itp.). Powyższe dane 

oszacowano na podstawie następujących wytycznych: 

 koszty przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków – wg informacji ofertowych firm 

krajowych, 

 jednostkowe koszty wykonawstwa sieci kanalizacyjnych – na podstawie faktycznych 

kosztów realizacji infrastruktury na terenach gmin o podobnym zagospodarowaniu. 

 

W oparciu o przedstawione powyżej założenia ustalono następujące ceny jednostkowe netto: 

1. Kanały główne i sieć rozdzielcza: 

 koszt realizacji kolektorów grawitacyjnych: 

- dla średnicy 160 mm      - 600 zł/mb 

- dla średnicy 200 mm      - 750 zł/mb, 

 koszt realizacji kolektorów tłocznych: 

- dla średnicy 75 mm      - 200 zł/mb 

- dla średnicy 90 mm     - 300 zł/mb 

- dla średnicy 110 mm      - 300 zł/mb 

2. Przepompownie ścieków: 

Koszty budowy przepompowni ścieków oszacowano na podstawie informacji ofertowych 

firm krajowych. W zależności od wydajności przepompowni ścieków przyjęto następujące 

wskaźniki jednostkowe ich budowy: 

- wydajność od 0 do 1,0 dm
3
/s    -  50 000 zł/obiekt 

- wydajność od 1,0 do 5,0 dm
3
/s   -  75 000 zł/obiekt 

- wydajność od 5,0 do 10,0 dm
3
/s   -  100 000 zł/obiekt 

3. Oczyszczalnie ścieków. 

Koszty budowy oczyszczalni ścieków uzależniono od ich projektowanej przepustowości 

zgodnie z danymi producenta. 
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5.2 Koszty inwestycyjne analizowanych wariantów 
 

Koszty inwestycyjne analizowanych wariantów oszacowano na podstawie założeń 

przedstawionych na początku niniejszego rozdziału. W poniższych tabelach przedstawiono 

koszty inwestycyjne dla poszczególnych wariantów. 

 
Tabela 41 Koszty inwestycyjne dla Wariantu I. 

Miejscowość 

Koszty inwestycyjne budowy [zł] 

kanalizacji 

grawitacyjnej 

kanalizacji 

tłocznej 
przyłączy 

przepompowni 

ścieków 

oczyszczalni 

ścieków 
łącznie 

Grabin 2 659 500 0 459 000 0 2 700 000 5 818 500 

Gracze 2 337 750 592 200 213 600 100 000 0 3 243 550 

Jaczowice 1 769 250 0 109 800 0 0 1 879 050 

Krasna Góra 1 890 000 0 219 000 0 1 250 000 3 359 000 

Lipno 1 656 000 326 750 171 000 75 000 0 2 228 750 

Magnuszowice 1 472 250 0 259 800 0 2 550 000 4 282 050 

Molestowice 1 256 250 561 600 84 000 200 000 0 2 101 850 

Piotrowa 1 187 250 83 250 138 600 75 000 0 1 484 100 

Radoszowice 1 432 500 0 240 600 0 1 100 000 2 773 100 

Rogi 1 052 250 0 134 400 0 1 250 000 2 436 650 

Roszkowice 750 750 0 114 000 0 1 300 000 2 164 750 

Rzędziwojowice 676 500 471 300 115 800 100 000 0 1 363 600 

Sady 2 549 250 0 191 400 0 0 2 740 650 

Sosnówka 715 500 0 95 400 0 687 500 1 498 400 

Szydłowiec Śląski 1 359 000 625 500 96 600 100 000 0 2 181 100 

RAZEM: 22 764 000 2 660 600 2 643 000 650 000 10 837 500 39 555 100 

Źródło: analizy własne. 

 
Tabela 42 Koszty inwestycyjne dla Wariantu II. 

Miejscowość 

Koszty inwestycyjne budowy [zł] 

kanalizacji 

grawitacyjnej 

kanalizacji 

tłocznej 
przyłączy 

przepompowni 

ścieków 
łącznie 

Gracze 2 337 750 592 200 213 600 100 000 3 243 550 

Molestowice 1 256 250 561 600 84 000 200 000 2 101 850 

Rzędziwojowice 676 500 471 300 115 800 100 000 1 363 600 

Szydłowiec Śląski 1 359 000 625 500 96 600 100 000 2 181 100 

RAZEM: 5 629 500 2 250 600 510 000 500 000 8 890 100 

Źródło: analizy własne. 
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Tabela 43 Koszty inwestycyjne dla Wariantu III. 

Miejscowość 

Koszty inwestycyjne budowy [zł] 

kanalizacji 

grawitacyjnej 

kanalizacji 

tłocznej 
przyłączy 

przepompowni 

ścieków 
łącznie 

Gracze 0 592 200 0 100 000 692 200 

Molestowice 915 750 561 600 45 000 200 000 1 722 350 

Szydłowiec Śląski 440 250 1 096 500 33 000 100 000 1 669 750 

RAZEM: 1 356 000 2 250 300 78 000 400 000 4 084 300 

Źródło: analizy własne. 

 

Do przedstawionych kosztów inwestycyjnych należy jeszcze doliczyć koszty inwestycyjne 

związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni w Gościejowicach Małych. Koszty te 

z podziałem na poszczególne elementy prac przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 44 Koszty rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w Gościejowicach Małych. 

Wyszczególnienie 
Koszt obiektu 

[zł, netto] 

Zabudowa urz. Zblokowanego 150 000 

Osadnik wstępny (zb. retencyjny) 1 500 000 

Komora biologiczna 2 970 000 

Zabudowa węzła osadowego 50 000 

Zabudowa osadnika osadu nadmiernego 175 000 

Przebudowa poletek 275 000 

RAZEM 4 970 000 

Źródło: analizy własne. 

 

Sumaryczne koszty inwestycyjne wyniosą zatem: 

 dla Wariantu I: 44 525 100 zł, 

 dla Wariantu II: 13 860 100 zł, 

 dla Wariantu III: 9 054 300 zł. 

 

Koszty budowy oczyszczalni przydomowych do poniesienia przez mieszkańców (lub 

w formie współfinansowania przez Gminę) należy szacować na poziomie 3500 – 5000 zł na 

jednego mieszkańca. W przypadku większej liczby mieszkańców obsługiwanych przed jedną 

oczyszczalnie przydomową koszty te będą niższe, należy jednak pamiętać, że w przypadku 

oczyszczania ścieków w ilości większej niż 5m
3
/d konieczne będzie uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. 

 

5.3 Analiza możliwości finansowych Gminy 
 

Do przeprowadzenia oceny finansowych możliwości Gminy został zaprognozowany budżet 

beneficjenta dla całego okresu realizacji inwestycji oraz obsługi zadłużenia. Do prognozy 

budżetu posłużono się aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową z dnia 18 grudnia 2014 r i 
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nałożono na nią przychody i rozchody wynikające z realizacji każdego z wariantów 

inwestycyjnych. Możliwości finansowe Gminy w każdym roku analizy były oceniane 

wskaźnikami maksymalnego zadłużenia. Jednocześnie dopilnowano, aby w żadnym roku 

analizy wynik budżetu nie przyjął ujemnych wartości. W tym celu w niektórych latach zostały 

zmniejszone wydatki majątkowe zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina 

w ramach realizacji konkretnego wariantu, może zdecydować czy będzie dokonywała 

ograniczeń tych wydatków majątkowych lub wydatków bieżących, czy też poszukiwała 

dodatkowych dochodów, bądź zewnętrznych źródeł przychodów. 

Każdy z wariantów został opracowany przy maksymalnym obciążeniu Gminy, czyli przy 

realizacji inwestycji przy 100% finansowaniu kredytami komercyjnymi. We wszystkich 

wariantach przyjęto spłatę kredytu począwszy od roku rozpoczęcia eksploatacji inwestycji w 

rozbiciu na dziesięć równych rat kapitałowych. Dla każdego z wariantów przyjęto jednakową 

stopę procentową równą każdorocznej stopie WIBOR uwzględniając marżę wynoszącą 2 

punkty procentowe. Szczegółowe wyliczenia planu spłat kredytów oraz obsługi zadłużenia 

dla każdego z analizowanych wariantów inwestycyjnych zostały przedstawione w załączniku 

(Załącznik nr 2 - Analiza ekonomiczna). Należy tutaj podkreślić, iż realizacja każdego z 

wariantów przy wykorzystaniu dodatkowych środków zewnętrznych, bądź 

wygospodarowanych własnych środków mogłaby znacznie poprawić efektywność realizacji 

przy znacznie mniejszym zadłużeniu Gminy i mniejszych obciążeniach finansowych.  

Z analizy prognozy budżetu Gminy Niemodlin dla każdego wariantu wynika, iż realizacja 

inwestycji nie przekracza możliwości finansowych Gminy. Dla Wariantu III wskaźnik 

maksymalnego zadłużenia osiąga największą wartość w roku 2017 – około 42,2%. Realizacja 

drugiego z wariantów skutkuje osiągnieciem około 54,4% maksymalnego zadłużenia w 2017 

roku. Wariant I ze względu na bardzo duże nakłady finansowe został podzielony na 4 etapy 

realizacji inwestycji. W każdym z etapów osiągnięto maksymalny wskaźnik zadłużenia na 

poziomie 54,4%, 52,8%, 52,6% i 45,7% odpowiednio dla roku 2017, 2020, 2024 i 2027. 

Szczegółowe prognoza dla budżetu Gminy dla każdego z trzech wariantów została 

przedstawiona w załączniku (Załącznik nr 2 - Analiza ekonomiczna). 

 

 

5.4 Ekonomiczne i techniczne wskaźniki eksploatacyjne 
 

W celu określenia najkorzystniejszego wariantu posłużono się narzędziem, jakim jest analiza 

efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC - 

dynamic generation cost), preferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Jest to wskaźnik opracowany i wykorzystywany w niemieckim banku 

KfW, który od wielu lat dofinansowuje inwestycje infrastrukturalne.  

Miernik efektywności kosztowej może uchwycić wszystkie mechanizmy jakie mają wpływ na 

koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, jeżeli nie będzie wskaźnikiem statycznym 

a dynamicznym, wykorzystującym dane kosztowe i ilościowe z całego okresu trwania 

projektu. To znaczy opisuje inwestycję nie tylko w momencie jej realizacji, ale również 

eksploatacji. Pozwala to uchwycić różnice w kosztach eksploatacyjnych, w długości czasu 
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życia obiektu, w strukturze czasowej uzyskiwania efektu ekologicznego. Ujęcie dynamiczne 

jest dobrze znane w ekonomii i finansach. Biorąc pod uwagę zmianę wartości pieniądza 

w czasie, koszty i przychody, uzyskiwane w różnych latach, sprowadza się „do wspólnego 

mianownika” przy użyciu metod dyskontowych. Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy 

cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym 

kosztom. Inaczej to ujmując, można powiedzieć, że DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt 

uzyskania jednostki efektu ekologicznego. Koszt ten jest wyrażony w złotówkach na 

jednostkę efektu ekologicznego.  

Na wskaźnik DGC można patrzeć na dwa sposoby. Po pierwsze z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa, które chce osiągnąć pewien cel i rozważa wybór najlepszej opcji. Analiza 

kosztu technicznego w tym ujęciu pozwala uszeregować alternatywy od najtańszej do 

najdroższej. W tym przypadku aspekty finansowe są drugorzędne, bo każdą opcję można 

sfinansować (w przybliżeniu) w ten sam sposób. Po drugie możemy patrzeć na inwestycje 

z perspektywy społecznej. W tym przypadku traktujemy społeczeństwo, jako inwestora, który 

może wesprzeć wybrane projekty. Jeżeli jest rozważana grupa projektów, charakteryzujących 

się jednorodnym efektem ekologicznym, to społeczeństwo powinno wspierać te inwestycje, 

które charakteryzują się najniższym wskaźnikiem DGC, (przy czym wysokość wsparcia 

zależy od charakterystyki finansowej danego projektu). Dzięki temu dana suma pieniędzy, 

wyasygnowana ze środków publicznych, przyniesie największy, łączny efekt ekologiczny. 

Czyli im niższy jest DGC tym korzystniej. 

 

Analizę ekonomiczną rozwiązań wariantowych przeprowadzono z uwzględnieniem poniżej 

przyjętych założeń: 

 nakłady inwestycyjne są ponoszone tak, aby zachować płynność finansową oraz 

właściwy poziom wskaźnika zadłużenia, 

 analizę przeprowadzono w cenach zmiennych, z uwzględnieniem inflacji 2,5%, 

 analizę wykonano dla 25- letniego horyzontu, 

 koszty inwestycyjne i eksploatacyjne podano w wartościach netto, 

 uwzględniono stopę dyskontową wynoszącą 8%, 

 wliczono koszty obsługi i materiałów,  

 wliczono koszty remontów w zależności od ilości ścieków i kosztów jednostkowych 

prezentowanych pod tabelami,  

 uwzględniono koszty energii elektrycznej w zależności od ilości ścieków i kosztów 

jednostkowych prezentowanych pod tabelami,  

 uwzględniono wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników. 

 

Obliczony wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego funkcjonowania systemu 

kanalizacyjnego odnosi się wyłącznie do kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych 

związanych z nową inwestycją. W poniższej tabeli zestawiono wyniki obliczeń wskaźnika 

dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla poszczególnych wariantów. Szczegółowa 

analiza dla każdego wariantu znajduje się w załączniku (Załącznik nr 2 - Analiza 

ekonomiczna). 
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Tabela 45 Wyniki dynamicznego kosztu jednostkowego dla poszczególnych wariantów 

LP Wyszczególnienie jedn. Wariant I Wariant II Wariant III 

1 Suma zdyskontowanych kosztów zł 38 418 369 17 935 181 13 045 570 

2 Suma zdyskontowanych ścieków m
3
 1 512 207 629 054 371 542 

3 
Dynamiczny wskaźnik kosztu 

jednostkowego 
zł/m

3
 25,41 28,51 35,11 

Źródło: analizy własne  

 

Wariant III uzyskał najmniej korzystny wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego. 

Wynika to z faktu, iż przy ponoszeniu relatywnie sporych nakładów finansowych realizowany 

jest stosunkowo niewielki efekt ekologiczny. Wariant II jest znacznie bardziej opłacalny, 

gdyż przy stosunkowo niewielkim podniesieniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 

otrzymuje się sporo większy efekt ekologiczny w postaci odprowadzonych ścieków. Wariant 

I uzyskał najlepszy wynik wskaźnika DGC, co wynika z realizacji największego efektu 

ekologicznego, mimo angażowania bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Wariant I jest 

wariantem rekomendowanym ze względu na ekonomiczno-techniczne uwarunkowania, 

jednakże, należy tu podkreślić, iż realizacja tego zadania jest obciążona dużym ryzykiem i 

wysokim obciążeniem finansowym gminy w horyzoncie kilkunastu lat. Wariant ten przy 

zachowaniu odpowiednich odstępów między kolejnymi etapami prac oraz przy wykorzystaniu 

dodatkowych środków zewnętrznych jest bez wątpienia najbardziej opłacalnym 

rozwiązaniem.  
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6 Wytyczne technologiczne i techniczne przyjętego rozwiązania 
 

Kolektory powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego. 

Budowa kolektorów wraz z przyłączami może spowodować zniszczenia pasa drogowego, w 

związku z czym zajdzie konieczność odtworzenia nawierzchni dróg oraz chodników. 

Przed przystąpieniem do budowy kolektorów należy wytyczyć trasę w terenie zabić kołki 

osiowe i zaznaczyć usytuowanie studzienek. Następnie należy wykonać kontrole celem 

ustalenia położenia sieci znajdujących się w pobliżu projektowanych przekopów. Przekopy 

kontrolne wykonać ręczenie pod nadzorem. 

Wykopy pod kolektory należy wykonywać jako otwarte w ścianach pionowych 

wzmocnionych wypraskami stalowymi i rozporami. Roboty wykonywać mechanicznie, 

a w pobliżu urządzeń podziemnych i pod liniami napowietrznymi wykonywać ręcznie. 

W przypadku prowadzenia wykopów na znacznej głębokości należy wykonywać je 

w stalowych ściankach typu Larsena. 

Istniejące sieci podziemne należy zabezpieczyć przed ewentualnym ich uszkodzeniem. 

Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami. Niedopuszczalne jest pozostawianie nie 

zasypanych wykopów na noc i dni wole od pracy. Teren budowy należy odgrodzić 

i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego. 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Nad przewodem 

wykonanym z PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczą poliuretanową sygnalizacyjną 

z metalową wkładką. Zasyp wykonywać warstwami o grubości 30 cm z zagęszczeniem 

mechanicznym. Przejścia pod rowami wykonać przewiertem w rurach ochronnych z PCV-U. 

W przypadku pojawienia się w wykopie wody należy usunąć ją przy użyciu igłofiltrów. 

Pompy do wypompowywania wody należy zasilać z przewoźnego agregatu prądotwórczego. 

Roboty montażowe powinny być wykonywane w wykopach odwodnionych 

z wyprofilowanym dnem kanału. 

6.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonane będą jako tworzywowe o średnicach ø 315; ø 425; 

ø 600; i ø 1000 z gotowymi kinetami – wkładką z polipropylenu i z przejściami szczelnymi, 

o odporności 4 – 8 pH, ze stopniami włazowymi odpornymi na agresywne środowisko (dla ø 

1000) oraz włazami żeliwnymi okrągłymi z wentylacją i wkładką gumową. Przejścia 

poprzeczne przez istniejące drogi (szczególnie gruntowe) należy prowadzić w rurach 

ochronnych stalowych. Cały układ wykonanej sieci kanalizacyjnej należy poddać próbie na 

szczelność – słupem wody 0,50 m. Wykopy prowadzone w poboczach utwardzonych dróg 

oraz obok istniejących budynków i innych sieci należy umocnić wbijanymi stalowymi 

elementami szalunkowymi tarczowymi lub płytowymi. W celu umożliwienia wykonania 

przyłączy do poszczególnych posesji w studniach przelotowych przewidziano otwory 
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włączeniowe /zaślepione/. Studnie ø 1000 PE posiadać będą stopnie złazowe antypoślizgowe. 

Przykrycie studni włazami przejazdowymi typu ciężkiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02 np. 

typu BEGU (wypełnione betonem). 

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej włazy należy obetonować wraz z pierścieniem 

betonowym o średnicy kręgu betonowego wysokości kręgu zwężkowego(stosować beton min. 

kl. B20). Próbę szczelności kanałów wykonać metodą wodną „W” zgodnie z obowiązującą 

normą PNEN1610 :2001 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz 

PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne”. 

6.2 Rurociągi tłoczne 
Projektuje się rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych z PEHD o średnicach od 75 do 110 mm. 

Średnica rurociągu tłocznego dobrano na podstawie obliczeń hydraulicznych kanalizacji 

sanitarnej przeprowadzonych przy pomocy programu komputerowego. Rurociąg tłoczny 

powinien być wyposażony w odpowietrzniki w najwyższym punkcie rurociągu oraz 

studzienki kontrolne służące do spuszczania ścieków do wozów asenizacyjnych i płukania 

kanałów.  

Z uwagi na zapewnienie bezawaryjnego przesyłu ścieków i obniżenie kosztów budowy 

proponuje się rury ciśnieniowe nowej generacji z tworzyw o zwiększonej wytrzymałości (dwu 

lub trójwarstwowe). Zewnętrzna warstwa ochronna ma za zadanie wyeliminowania 

zewnętrznych uszkodzeń punktowych (pęknięć). Obie warstwy są ze sobą połączone 

molekularnie na etapie współwytłaczania i nie dają się od siebie oddzielić mechanicznie. 

Powyższe właściwości mają zasadnicze znaczenie przy sposobie układania przewodu tj. bez 

podsypki i obsypki piaskowej. Związane jest z czasem montażu i kosztów ułożenia 

przewodów (wywóz nadmiaru gruntu i przywozu piasku). 

Rurociągi te muszą być ułożone poniżej przyjętej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem 

terenu. W miejscach o mniejszej głębokości przykrycia, niż 1,40 m (np. pod rowami), 

stosować ocieplenie rurociągu w postaci zasypki z keramzytu o grubości warstwy minimum 

20 cm, na całej szerokości wykopu. 

6.3 Przepompownie ścieków 
Proponuje się układ dwóch zbiorników dla każdej przepompowni ścieków. Pierwsza komora 

służyć będzie jako zbiornik dopływowy wraz z pompami zatapianymi i pomostem roboczym, 

drugą natomiast stanowić będzie tzw. komorę zasuw.  

Zasilanie przepompowni wymaga doprowadzenia do niej energii elektrycznej, w związku, 

z czym na etapie dokumentacji technicznej, należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia na 

podłączenie w/w obiektów do sieci energetycznej. W przypadku braku możliwości wykonania 

dwustronnego zasilania proponuje się włączyć wszystkie przepompownie w system 

sygnalizacji stanów praca/awaria przy pomocy przekazów siecią telekomunikacyjną lub drogą 

radiową.  

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy przepompowni konieczne będzie utrzymywanie w stanie 

pogotowia agregatów prądotwórczych. Dojazd do obiektu należy wykonać jako drogi 

utwardzone. Projektowane pompownie proponuje się wykonać w formie studni z pompami 

zatapialnymi.  
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7 Określenie działań priorytetowych wskazanych do realizacji 

7.1 Struktura organizacyjna wdrażania i późniejszej eksploatacji 
 

Na etapie wdrażania inwestycji proponuje się utrzymanie dotychczasowej struktury 

organizacyjnej, w której inwestorem pozostaje Gmina Niemodlin. Pozwala to zachować 

dotychczasowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, np. 

w ramach umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Na etapie eksploatacji, ze względów technicznych, proponuje się również utrzymanie 

dotychczasowego modelu, w którym eksploatatorem sieci i urządzeń jest ZGKiM. Zakład 

posiada zarówno doświadczenie jak i odpowiednie zaplecze organizacyjne do prowadzenia 

eksploatacji. Gwarantuje to również sprawne działanie systemu odprowadzania i 

oczyszczania ścieków, który kontrolowany będzie przez jeden podmiot. 

Na etapie opracowywania studium wykonalności dla planowanych przedsięwzięć zaleca się 

przeprowadzenie szczegółowej analizy pozwalającej na określenie optymalnego modelu 

instytucjonalnego wdrażania i eksploatacji systemu pozwalającego na spełnienie zasady 

„zanieczyszczający płaci”. Zmiana w strukturze organizacyjnej mogłaby przynieść korzyści 

wynikające z większych możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na inwestycje w 

gospodarkę ściekową, a także pozwolić na świadczenie przez eksploatatora systemu usług 

polegających np. na budowie przyłączy kanalizacyjnych czy obsłudze oczyszczalni 

przydomowych. 

7.2 Zakres koniecznej do wykonania dokumentacji technicznej 
 

Dla inwestycji zaproponowanych w niniejszej koncepcji wymagane jest opracowanie 

dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejności należy wykonać projekty techniczne: 

 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych, 

 budowy kanalizacji służącej tranzytowi ścieków z Graczy do oczyszczalni ścieków w 

Gościejowicach Małych wraz z przepompowniami ścieków i zmianą układu transportu 

ścieków na oczyszczalni Graczach. 

W dalszej kolejności należy przystąpić do opracowywania projektów technicznych budowy 

kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków zgodnie z Wariantem I w nawiązaniu do 

zaproponowanego harmonogramu prac. 

7.3 Proponowany harmonogram prac 
 

W poniższej tabeli przedstawiono proponowany harmonogram wdrożenia inwestycji. 

W harmonogramie przyjęto założenie, że obszar aglomeracji Niemodlin nie ulegnie zmianie 

przed rozpoczęciem realizacji tych prac. Harmonogram prac opracowano uwzględniając 

zarówno priorytety w realizacji zadań jak i możliwości finansowe Gminy, zgodnie wynikami 

przeprowadzonej analizy finansowo-ekonomicznej. 
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Tabela 46 Proponowany harmonogram działań 

Działanie Przygotowanie 

dokumentacji 

technicznej 

Ogłoszenie 

przetargu na 

realizację 

Rozpoczęcie 

inwestycji 

Zakończenie 

inwestycji 

Uzyskanie 

efektu 

ekologicznego 

rozbudowa i 

modernizacja OS 

w Gościejowicach 

Małych 

kwiecień 2016 maj 2016 wrzesień 

2016 

wrzesień 

2017 

wrzesień 2017 

budowa 

kanalizacji 

tranzytowej z 

Graczy wraz z 

przepompowniami 

czerwiec 2016 lipiec 2016 październik 

2016 

grudzień 

2017 

grudzień 2017 

kanalizacja w 

miejscowości 

Piotrowa 

zakończono październik 

2015 

listopad 2015 wrzesień 

2016 

grudzień 2016 

kanalizacja w 

Niemodlinie etap 

VII 

zakończono kwiecień 2015 maj 2015 listopad 2016 marzec 2017 

kanalizacja w 

miejscowości 

Lipno 

styczeń 2019 maj 2019 czerwiec 

2019 

listopad 2019 marzec 2020 

kanalizacja w 

miejscowości Sady 

styczeń 2019 maj 2019 czerwiec 

2019 

październik 

2019 

marzec 2019 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości 

Magnuszowice 

styczeń 2019 maj 2019 czerwiec 

2019 

wrzesień 

2019 

grudzień 2019 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości 

Grabin 

styczeń 2023 czerwiec 2023 sierpień 2023 listopad 2024 marzec 2025 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości 

Radoszowice 

styczeń 2023 maj 2023 czerwiec 

2023 

sierpień 2024 grudzień 2024 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości 

Roszkowice 

styczeń 2023 maj 2023 czerwiec 

2023 

sierpień 2024 grudzień 2024 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości 

Sosnówka 

styczeń 2023 maj 2023 czerwiec 

2023 

sierpień 2024 grudzień 2024 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości Rogi 

styczeń 2026 maj 2026 czerwiec 

2026 

sierpień 2026 grudzień 2026 

kanalizacja wraz z 

oczyszczalnią w 

miejscowości 

Krasna Góra 

styczeń 2026 czerwiec 2026 sierpień 2026 listopad 2026 marzec 2027 

kanalizacja wraz z 

w pozostałych 

miejscowościach 

gminy 

styczeń 2026 listopad 2026 grudzień 

2026 

listopad 2027 maj 2028 

Źródło: analizy własne. 
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Z punktu widzenia wypełnienia wymagań KPOŚK w zakresie wyposażenia aglomeracji 

w system odbioru i oczyszczania ścieków Gmina Niemodlin spełnia wszystkie wymagania. 

Poziom skanalizowania gminy jest większy od 95%, a jedyną inwestycją która realizowana 

jest jeszcze w obrębie aglomeracji jest kanalizacja w Niemodlinie (VII etap). W miarę 

postępu prac zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem należy rozszerzać granice 

aglomeracji, w pierwszej kolejności o sieć istniejącą w Graczach. 

 

7.4 Wskazanie źródeł finansowania 
 

Dostępność źródeł finansowania jest uzależniona od wielkości inwestycji oraz jej wpływu na 

realizację zapisów KPOŚK. Innymi słowy największe szanse na dofinansowanie mają te 

inwestycje, które zlokalizowane są w granicach aglomeracji, a ich wykonanie w znaczącym 

stopniu przybliża daną aglomerację do uzyskania efektów zakładanych w KPOŚK – 

wyposażenia w system oczyszczania i odbioru ścieków obsługujących 100% mieszkańców 

aglomeracji. Z tego względu największe możliwości uzyskania dofinansowania (na poziomie 

85%) ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego (Priorytet inwestycyjny 6b: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem 

wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 

zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych 

przez państwa członkowskie) na lata 2014 – 2020 posiada inwestycja rozbudowy i 

modernizacji OS w Gościejowicach, która znajduje się w obszarze aglomeracji Niemodlin. 

Ponieważ większość projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest poza granicami 

aglomeracji istnieje możliwość otrzymania niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku samodzielnej realizacji 

inwestycji przez gminę pożyczka ta może ulec umorzeniu w wysokości do 20% pożyczonej 

kwoty. 

 
Tabela 47 Potencjalne źródła finansowania inwestycji. 

Działanie Potencjalne źródła finansowania 

przebudowa OS w Gościejowicach RPO WO, środki własne 

kanalizacja w obszarze aglomeracji Niemodlin RPO WO, środki własne 

kanalizacja na obszarze poza aglomeracją pożyczka WFOŚiGW, środki własne 

Oczyszczalnie przydomowe środki własne 

Źródło: analizy własne. 
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8 Analiza zakresu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 
okresie 2016-2020 w odniesieniu do obowiązującego Planu 
Aglomeracji Niemodlińskiej 

 

Na podstawie wykonanych analiz, wskazano, że rekomendowanym wariantem realizacji 

inwestycji pod względem kierunku budowy oczyszczalni ścieków jest pozostawienie jednej 

oczyszczalni w Gościejowicach Małych oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków dla 

wybranych miejscowości, dla których jest to opłacalne ekonomicznie. Inwestycje te będą 

miały wpływ na kształt aglomeracji Niemodlin. Aglomeracja Niemodlin została ustanowiona 

Uchwałą Nr II/24/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin”. Proces wyznaczenia i ustanowienia obszaru i 

granic aglomeracji nie jest działaniem jednorazowym. Obszary znajdujące się poza 

aglomeracją rozwijają się co pociąga często konieczność wyposażenia ich w system 

kanalizacyjny. W przypadku, gdy obszar rozwinie się tak, że wskaźnik koncentracji 

przekroczy poziom 120 Mk/km, obszar taki należy włączyć do aglomeracji i wyposażyć w 

zbiorczy system oczyszczania ścieków. Jeżeli rozwój obszaru nie pozwoli na uzyskanie 

wskaźnika 120 Mk/km to na takim obszarze możliwa jest budowa kanalizacji, a po jej 

wybudowaniu konieczne jest jego włączenie do aglomeracji. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem weryfikacji granic i obszaru aglomeracji dokonuje się co 

dwa lata. W przypadku inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Niemodlin, 

należy przy okazji każdej aktualizacji aglomeracji rozszerzać ją o tereny, które wyposażone 

zostały w system kanalizacyjny, z którego ścieki odprowadzane są do istniejącej w 

aglomeracji oczyszczalni ścieków.  

W poniższej tabeli przedstawiono zakres inwestycji, których realizacji powodowała będzie 

konieczność włączenia ich do aglomeracji. 

 
Tabela 48 Planowane inwestycje w relacji do aglomeracji Niemodlin. 

Nazwa inwestycji Status w stosunku do aglomeracji Niemodlin 

rozbudowa i modernizacja OS w Gościejowicach 

Małych obecnie w granicach aglomeracji 

budowa kanalizacji tranzytowej z Graczy wraz z 

przepompowniami włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji w miejscowości Piotrowa włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji w Niemodlinie etap VII obecnie w granicach aglomeracji 

budowa kanalizacji  w miejscowości Lipno włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji  w miejscowości Sady włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji  wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Magnuszowice pozostawienie poza aglomeracją 

budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Grabin pozostawienie poza aglomeracją 
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Nazwa inwestycji Status w stosunku do aglomeracji Niemodlin 

budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Radoszowice pozostawienie poza aglomeracją 

budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Roszkowice pozostawienie poza aglomeracją 

budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Sosnówka pozostawienie poza aglomeracją 

budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Rogi pozostawienie poza aglomeracją 

budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Krasna Góra pozostawienie poza aglomeracją 

budowa kanalizacji  w miejscowości Gracze włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji  w miejscowości Jaczowice włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji  w miejscowości Rzędziwojowice włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji  w miejscowości Szydłowiec Śląski włącznie do aglomeracji 

budowa kanalizacji  w miejscowości Molestowice włącznie do aglomeracji 

Źródło: analizy własne. 

 

W powyższej tabeli kolorem zielonym oznaczono inwestycje których rozpoczęcie planowane 

jest w latach 2016-2010. 
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9  Wnioski i rekomendacje 
 

W ramach opracowania dokonano analizy gospodarki ściekowej na terenie gminy Niemodlin. 

Zaproponowano racjonalne kierunki rozwoju systemu odbioru i oczyszczania ścieków w 

formie wariantowych rozwiązań koncepcyjnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

określono priorytetowy zakres działań Gminy w tym obszarze, do których należą: 

 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych, 

 budowa kolektorów tranzytowych w celu przerzutu ścieków z istniejącej oczyszczalni 

w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach Małych. 

 

Konieczność realizacji pierwszego z zadań wynika z następujących czynników: oczyszczalnia 

działa na granicy swojej przepustowości hydraulicznej co w kontekście planowanej 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej (kanalizacja w Niemodlinie – Etap VII) oznacza, że mogą 

wystąpić istotne zaburzenia jej pracy, skutkujące niedotrzymaniem wymaganych prawem 

parametrów ścieków oczyszczonych. Dodatkowo sposób wprowadzania do ciągu 

technologicznego oczyszczalni ścieków dowożonych powoduje, że reaktory biologiczne 

pracować muszą na wysokiej wydajności co z kolei generuje zwiększone koszty 

napowietrzania. Stąd jednym z najpilniejszych zadań modernizacyjnych jest budowa 

zbiornika retencjonująco-uśredniającego, który pozwoli na eliminację potencjalnych 

problemów z pracą części biologicznej oczyszczalni. 

 

Przeprowadzona analiza systemu wykazała, że zasadnym z ekonomicznego punktu widzenia 

jest wyłączenie oczyszczalni w Graczach i przerzut ścieków do oczyszczalni w 

Gościejowicach. Pozwoli to na uniknięcie ponoszenia podwójnych nakładów inwestycyjnych 

związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni w Gościejowicach Małych oraz 

przebudową (a w rzeczywistości budową nowej) oczyszczalni w Graczach. Koszty 

przebudowy oczyszczalni w Graczach są dodatkowo powiększone z uwagi na konieczność 

rozbiórki istniejącej infrastruktury i przygotowania terenu pod nową inwestycję. Należy też 

zwrócić uwagę, że koszty energii elektrycznej potrzebnej do transportu ścieków z Graczy do 

Gościejowic Małych są ok. 30% niższe niż koszty energii elektrycznej koniecznej do 

funkcjonowania oczyszczalni w Graczach. 

 

Analiza opłacalności ekonomicznej inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej, wyrażającej się 

wskaźnikiem koncentracji (liczba mieszkańców na kilometr budowanej sieci) wykazała, że w 

miejscowościach gminy znajdujących się poza aglomeracją budowa sieci kanalizacyjnej 

odprowadzającej ścieki do grupowej oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych jest 

nieopłacalna. Oznacza to, że koszty utrzymania takiego scentralizowanego systemu byłyby 

dla mieszkańców zbyt duże. Potwierdza to zatem poprawności wyznaczenia obowiązującej 

aglomeracji Niemodlin. Jednocześnie koncentracja mieszkańców w wielu miejscowościach 

gminy jest wystarczająca do budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego z oczyszczaniem 

ścieków na miejscu w małych lokalnych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie te nie 
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wymagają stałej obsługi, a ich praca może być na bieżąco monitorowana z centralnego punktu 

systemu (oczyszczalni w Gościejowicach Małych). Takie rozwiązanie pozwala również 

rozłożyć proces kanalizowania gminy na etapy i budowę systemu w miarą dostępnych 

środków finansowych – zarówno własnych jak i pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W 

miejscowościach, w których liczba mieszkańców jest za mała do budowy opłacalnego 

ekonomiczne systemu odbioru i oczyszczania ścieków proponuje się rozwiązania 

indywidualne. W rozwiązaniach tych powinny dominować przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, jednak ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne panujące na obszarze gminy 

należy każdorazowo przeanalizować możliwości odprowadzania ścieków oczyszczonych i w 

razie braku dostępnego odbiornika powierzchniowego zlecić wykonanie badań 

geologicznych, które pozwolą na uzyskanie informacji o możliwości odprowadzania ścieków 

do ziemi poprzez drenaż rozsączający. W przypadku gdy brak będzie takiej możliwości 

jedynym rozwiązaniem pozostaje zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

które regularnie opróżniane zapewnią ten sam poziom ochrony środowiska co na terenach 

wyposażonych w zbiorczy system odbioru i oczyszczania ścieków. Koszt budowy zbiorników 

o zalecanych pojemnościach od 6 do 10 m
3
 waha się w granicach od 4 do 7 tys. zł. Z uwagi 

jednak na wysoki koszt eksploatacji (min. 200 zł miesięczne dla przeciętnego gospodarstwa 

domowego), oraz problemy z egzekwowaniem obowiązku opróżniania zbiorników, 

rozwiązanie to powinno być rozważane jedynie w ostateczności. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące rekomendacje w 

zakresie prowadzenia gospodarki ściekowej na ternie Miasta i Gminy Niemodlin: 

 

1) Należy przystąpić ro realizacji prac mających na celu rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych, które powinny objąć przede 

wszystkim budowę zbiornika retencyjno-uśredniającego oraz budowę nowego 

bioreaktora. 

2) Należy przystąpić do budowy sieci kanalizacyjnej pozwalającej na przerzut ścieków z 

Graczy do oczyszczalni w Gościejowicach Małe – ze względu na kończący się okres 

obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni w Graczach zadanie to 

powinno zostać zrealizowane w jak najkrótszym czasie. 

3) Należy podjąć działania naprawcze zmierzające do ograniczania ilości wód 

deszczowych trafiających do kanalizacji sanitarnej poprzez eliminację nielegalnych 

odprowadzeń ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych. 

4) Rozbudowę systemu kanalizacyjnego w poszczególnych miejscowościach należy 

prowadzić w miarę możliwości finansowych, zgodnie z założonym harmonogramem. 

5) Na obszarach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna ze względów 

ekonomicznych należy opracować instrumenty wspierające budowę oczyszczalni 

przydomowych (np. gminny program budowy oczyszczalni przydomowych). 

6) Należy przeprowadzić szczegółową analizę pozwalającą na określenie optymalnego 

modelu instytucjonalnego wdrażania i eksploatacji systemu. Zmiana w strukturze 

organizacyjnej mogłaby przynieść korzyści wynikające z większych możliwości 
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ubiegania się o środki zewnętrzne na inwestycje w gospodarkę ściekową, a także 

pozwolić na świadczenie przez eksploatatora systemu usług polegających np. na 

budowie przyłączy kanalizacyjnych czy obsłudze oczyszczalni przydomowych. 

7) W zakresie gospodarki osadowej należy maksymalizować rolnicze wykorzystanie 

odwodnionego osadu ściekowego. Od roku 2016 składowanie osadów ściekowych 

będzie zakazane stąd należy znaleźć odbiorcę osadu, który będzie świadczył 

kompleksową usługę odbioru i zagospodarowania osadów potwierdzoną stosownymi 

dokumentami 
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23) Uchwała Nr XXXIX/258/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 lutego 1998 

roku przestrzennego Gminy Niemodlin w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia 

terenów we wsiach Grodziec i Rzędziwojowice 

24) Uchwała Nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 1999r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niemodlin w zakresie przeznaczenia terenów we wsiach: Wydrowice, Sady, 

Jakubowice, Krasna Góra, Gracze, Rutki, Molestowice 

25) Uchwała Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2005r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi: 

Michałówek i Grodziec 

26) Uchwała Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w północnej części gminy Niemodlin w obrębach 

Rzędziwojowice, Magnuszowice, Gracze wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 

27) Uchwała Nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w północnej części gminy Niemodlin w obrębach Samy wielkie 

i Magnuszowice wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

28) Uchwała Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27.01.2015r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
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obejmującego obszar położony na części gruntów w obszarze ewidencyjnym wsi 

Michałówek i Grodziec 

29) Uchwała Nr XXII/131/96 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29.08.1996r. w 

sprawnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

usługowo-przemysłowych przy ul. Opolskiej w Niemodlinie 

30) Uchwała Nr XXXIII/198/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 07.08.1997r. 

w sprawnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego działkę w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 

31) Uchwała Nr XXXIII/200/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 07.08.1997r. 

w sprawnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

budownictwa mieszkaniowego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina 

32) Uchwała Nr XXIX/179/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24.04.1997r. 

w sprawnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego obszar byłej bazy magazynowo-paszowej K.P.G.R. Niemodlin, 

położonego w Niemodlinie w rejonie ulic Korfantego i Daszyńskiego 

33) Uchwała Nr XLII/289/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 218.06.1998r. 

w sprawnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w mieście Niemodlin, obejmującego rejon ul. Brzeskiej wraz z 

przyległym terenem części wsi Szydłowiec Śląski 

34) Uchwała Nr V/29/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29.12.1998r. w sprawnie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie rejon ulic; Reymonta i Al. Wolności 

35) Uchwała Nr V/30/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29.12.1998r. w sprawnie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

jednorodzinnego Niemodlin przy ulicy Reymonta 

36) Uchwała Nr XII/96/99 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.09.1999r. w sprawnie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia 

Niemodlina 

37) Uchwała Nr XLVII/349/2002 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21.02.2002r. 

w sprawnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Niemodlina 

38) Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 

39) Uchwała Nr XIV/55 /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w 

sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy 

Niemodlin za 2014 rok 

40) Uchwała Nr XIV/53 /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2014 rok 

41) Uchwała Nr XIV/62 /15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w 

sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 

 


