
Oczyszczalnia ścieków 
w gminie Łubnice

Problematylka



Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.

Ścieki przemysłowe
Problemy z odbiegającymi od 

norm parametrami 

odprowadzania ścieków 

przemysłowych i brakiem 

separatorów tłuszczu - usługi 

gastronomiczne.



zwiększenie ładunku 
dostarczanego do oczyszczalni

brak opłat za nielegalnie 
odprowadzane ścieki

wysokie zużycie prądu przy 
zwiększonej ilości ładunku

SKUTKI PROBLEMU Z 
NIEPODŁĄCZONYMI 
MIESZKAŃCAMI

Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.





Gmina Łubnice powinna, powołując 
się na ustawę o ochronie 
środowiska, wystąpić z pismem o 
przedstawienie dokumentacji 
wywozu ścieków z szamb

ROZWIĄZANIE

Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.



podtapianie oczyszczalni przy 
ulewach

wypłukiwanie osadu w komorze 
napowietrzania złoża 
biologicznego

SKUTKI PROBLEMU 
NIELEGALNEGO 
ODPROWADZANIA 
DESZCZÓWKI

Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.





Gmina Łubnice powinna podjąć 
działania informacyjne w celu 
wyeliminowania tego zjawiska

ROZWIĄZANIE

Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.



SKUTKI 
NIEUMIEJĘTNEGO 
KORZYSTANIA Z SIECI 
KANALIZACYJNYCH

koszty eksploatacji pomp

wysokie zużycie prądu

większe prawdopodobieńswto awarii
na kolektorach głównych i wylewanie 
ścieków ze studzienkek kanalizacyjnych

wynajem WUKO 

zwiększona intensywność interwencji 
związana z zatkanymi pompami

Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.





































broszura informacyjna dla mieszkańców, 
dostępna na portalach internetowych i 
mediach społecznościowych

ROZWIĄZANIE

Ścieki bytowe
Problemy z odprowadzaniem 

deszczówki do kanalizacji, 

niewłaściwym korzystaniem z 

kanalizacji i niepodłączonymi 

mieszkańcami.



Ścieki przemysłowe
Problemy z odbiegającymi od 

norm parametrami 

odprowadzania ścieków 

przemysłowych i brakiem 

separatorów tłuszczu - usługi 

gastronomiczne.

mają bardzo wysokie ładunki: BZT5, HZT, 
zawiesiny ogólnej, fosforu, azotu

duże zapotrzebowanie na tlen zwiększa 
zużycie dmuchaw i koszty energii

przyrost osadu - zwiększona ilość zużycia 
flokulantu (produktu do odwadniania osadu) 
poprzez częste prasowanie

problemy z sedymentacji osadu w osadniku 
wtórnym - wypływanie osadu z 
oczyszczonymi ściekami do odpływu

SKUTKI 
ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH







Ścieki przemysłowe
Problemy z odbiegającymi od 

norm parametrami 

odprowadzania ścieków 

przemysłowych i brakiem 

separatorów tłuszczu - usługi 

gastronomiczne.

gmina Łubnice powinna wyegzekwować 
przestrzeganie norm parametrów 
odprowadzania ścieków zawartych w 
umowach z zakładami przemysłowymi

konserwatorzy nawiązali współprace z 
polsko-włoską firmą Chimicus Sp. Z O.O. 
produkującą środki do lepszej flokulacji 
osadu w osadniku wturnym co wpłyneło na 
usunięcie problemu, jendakże ta metoda 
zwiększa koszty

ROZWIĄZANIE



Ścieki przemysłowe
Problemy z odbiegającymi od 

norm parametrami 

odprowadzania ścieków 

przemysłowych i brakiem 

separatorów tłuszczu - usługi 

gastronomiczne.

osadzanie się tłuszczu w kolektorze głównym 
i przepompowniach ścieków

duże ilości tłuszczu w ściekach bytowych 
powodują zakłucenia na bloku głównym 
oczyszcalni

SKUTKI BRAKU 
SEPARATORÓW 
TŁUSZCZU







Ścieki przemysłowe
Problemy z odbiegającymi od 

norm parametrami 

odprowadzania ścieków 

przemysłowych i brakiem 

separatorów tłuszczu - usługi 

gastronomiczne.

gmina Łubnice powinna wyegzekwować od 
przedsiębiorców usług gastronomicznych 
stosowania separatorów tłuszczu, co w 
znacznym stopniu rozwiąże problem

ROZWIĄZANIE



Oczyszczalnia ścieków w 
gminie Łubnice

Podsumowanie



BZT5 – 25mgO2/l
CHZT – 125mgO2/l
Zawiesina ogólna – 35mg/l

POZWOLENIA 
WODNOPRAWNE DLA 
OCZYSZCZALNI



BZT5 – 25mgO2/l
CHZT – 125mgO2/l
Zawiesina ogólna – 35mg/l



BZT5 – 25mgO2/l
CHZT – 125mgO2/l
Zawiesina ogólna – 35mg/l









Oczyszczalnia ścieków w 
gminie Łubnice

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Opracował: Julian Setlak, Krzysztof Warga


