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Beata Tomczuk

ZMieNNOśĆ iLOści ścieKÓW i NiecZYStOści cieKŁYcH  
OrAZ ŁADUNKU ZANiecZYSZcZeń NA prZYKŁADZie 

OcZYSZcZALNi ścieKÓW KOMUNALNYcH W LipSKU N. biebrZą

Streszczenie. Projektowanie i modernizacja wiejskich oczyszczalni wymaga uwzględnienia wyż-
szych niż w przypadku dużych obiektów wahań przepływu ścieków i obciążenia ładunkiem zanie-
czyszczeń. Dodatkowo, obok aspektów technicznych pod uwagę powinny być wzięte również aspek-
ty ekonomiczne, wśród nich kierunki rozwoju obszaru oraz koszty związane z budową i eksploatacją 
oczyszczalni [2]. Właściwa ocena sytuacji nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem 
ilości nieczystości ciekłych pochodzących z indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Wyso-
kie stężenia zanieczyszczeń w nich zawartych są źródłem przeciążenia oczyszczalni ładunkiem za-
nieczyszczeń przy jednoczesnym jej hydraulicznym niedociążeniu [6]. 
W pracy zestawiono ilości i przedstawiono wyniki badań jakości ścieków i nieczystości ciekłych 
oczyszczanych w wybranej oczyszczalni w województwie podlaskim. Celem badań było określenie 
obserwowanego i prognozowanego udziału nieczystości ciekłych w ogólnym strumieniu oczyszcza-
nych ścieków oraz udziału ładunku zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych w ogól-
nym ładunku zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni. Otrzymane wyniki wskazują na celo-
wość zastosowania systemu hydrofitowego do podczyszczania nieczystości ciekłych.
Słowa kluczowe: Oczyszczalnia ścieków, ścieki komunalne, nieczystości ciekłe, zbiorniki bezod-
pływowe.

WPROWADZENIE

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2009 roku 74,4% ludności 
zamieszkałej na terenach wiejskich województwa podlaskiego korzysta ze zbiorcze-
go systemu zaopatrzenia w wodę. Jedynie 16,3% z nich odprowadza ścieki do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego [8]. Ze względu na rozproszoną zabudową terenów 
wiejskich w wielu gminach jego rozbudowa nie będzie kontynuowana. 

Liczba małych oczyszczalni ścieków w województwie podlaskim, definiowa-
nych jako obiekty obsługujące od 10 do 15 000 równoważnych mieszkańców (RM), 
w 2009 roku przekroczyła 100 [5,9]. Według autorów opracowania Woda, ścieki  
i osady w małych miejscowościach województwa podlaskiego w latach 1998 ÷ 2000 
większość obiektów była niedociążona hydraulicznie [3]. Przeanalizowane dane 
GUS pokazują, iż po dziesięciu latach niewiele się w tej kwestii zmieniło [9]. Zakła-
dając obecne tempo rozbudowy systemu kanalizacyjnego, w najbliższych latach ilość 
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doprowadzanych nim ścieków nie ulegnie znaczącej zmianie. Dodatkowe obciążenie 
oczyszczalni stanowić będą jednak nieczystości ciekłe okresowo dowożone do 
oczyszczani komunalnych z indywidualnych zbiorników bezodpływowych tzw. 
szamb. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości są zobligowani do udokumentowanego korzystania z usług w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [11]. 
Na skutek przeprowadzanych kontroli grożących cofnięciem rolnikom dopłat za nie-
korzystne warunki gospodarowania ilość wywożonych nieczystości ciekłych wolno 
ale sukcesywnie wzrasta [1].

CEL I ZAKRES BADAŃ

Celem badań było określenie obserwowanego i prognozowanego udziału nie-
czystości ciekłych w ogólnym strumieniu oczyszczanych ścieków oraz udziału ła-
dunku zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych w ogólnym ładunku 
zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni. Zakres oznaczeń analitycznych obej-
mował: zawiesiny ogólne, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5, chemiczne 
zapotrzebowanie na tlen ChZT-Cr, azot amonowy N-NH4

+, azot azotanowy (V) 
N-NO3

-, fosfor ogólny Pog, pH i przewodność. Badania przeprowadzono w laborato-
rium Katedry Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Biało-
stockiej.

CHARAKTERYSTYKA BAZY BADAWCZEj

Szczegółowej analizie poddano zmiany zachodzące w gospodarce wodno-ście-
kowej jednej z gmin województwa podlaskiego. Do rozważań wybrano leżącą w po-
wiecie augustowskim gminę Lipsk n. Biebrzą. Jest to gmina wiejsko-miejska,  
w skład której oprócz miasta Lipsk wchodzi 30 wsi [4, 9]. 

Miasto Lipsk zostało zwodociągowane w 96% już 2001 roku. Na przestrzeni 
lat 2001 ÷ 2009 długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 93%, 
osiągając niemal 100% zwodociągowanie gminy w końcu 2010 roku [4, 9]. 

Budowa sieci kanalizacyjnej miała miejsce przed 2001 rokiem i od tego czasu 
jej długość nie uległa zmianie. W efekcie ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
zakończonego oczyszczalnią ścieków korzysta jedynie 89,0% mieszkańców miasta 
Lipsk, pozostali odprowadzają ścieki do tzw. zbiorników bezodpływowych. Tereny 
wiejskie nie są skanalizowane, większość mieszkańców korzysta z tzw. „zbiorników 
bezodpływowych”. Według danych Urzędu Miejskiego w gminie jest również  
9 przydomowych oczyszczalni [4, 9].

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Lipsku wybudowana została w 1995 
roku. Jej projektowana przepustowość wynosi 530 m3/d. W latach 2001÷2010 średnie 
dobowe przepływy wahały się w granicach 158÷200 m3/d, wykorzystując tym sa-
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mym 30÷38% przepustowości oczyszczalni. W okresie wiosennych roztopów ilość 
ścieków wzrasta do 400 m3/d, ponieważ kanalizacją odprowadzana jest również 
część wód opadowych. Do oczyszczalni nie trafiają ścieki przemysłowe [9, 10].

Oczyszczalnia działa w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z inten-
sywnym procesem nitryfikacji i defosfatacji. Jest obiektem o wysokiej efektywności, 
gdzie oprócz usuwania w wymaganym stopniu substancji organicznych i zawiesin 
ogólnych, zapewniona jest także redukcja zawartości związków azotu i fosforu, po-
mimo iż pozwolenie wodno – prawne nie narzuca na nią takiego obowiązku [4,10]. 

W oczyszczalni od 2009 roku zamontowana jest nowoczesna stacja zlewna nie-
czystości ciekłych umożliwiająca pomiar ich ilości oraz wstępne mechaniczne 
oczyszczenie na sicie o prześwicie 5 mm (fotografia 1). Dodatkowo zainstalowano 
zbiornik retencyjno-uśredniający nieczystości ciekłych wyposażony w mieszadła. 
Jego budowa była koniecznością z powodu bardzo dużej nierównomierności dowo-
żenia nieczystości [10]. 

Fot. 1. Podziemny zbiornik retencyjno-uśredniający i stacja zlewna, sito. Źródło: Tomczuk B.
Phot. 1. Underground averaging tank, septic receiving station and sieve

Obecnie do oczyszczalni dowożone są jedynie nieczystości ciekłe z nieskanali-
zowanych dzielnic miasta Lipsk. Rejestr ich ilości prowadzony jest od momentu uru-
chomienia stacji zlewnej, tj. od września 2010 roku. Jego wynikiwskazują na zmien-
ność ilości w zakresie 39÷105 m3/miesiąc, średnio 76 m3/miesiąc. Dotychczasowy 
okres rejestru nie obejmował okresu wiosenno-letniego, w którym do oczyszczalni 
trafiają największe ilości nieczystości ciekłych. Podczyszczone za pomocą sita zain-
stalowanego w stacji zlewnej nieczystości kierowane są do zbiornika retencyjno – 
uśredniającego, a z niego dozowane do głównego ciągu technologicznego w godzi-
nach najmniejszego obciążenia oczyszczalni, w ilości średnio 5m3/d. W okresie 
zimowym 2010 roku stanowiły tym samym około 3% całkowitego obciążenia hy-
draulicznego oczyszczalni [10].



148

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

Nieczystości ciekłe ze „zbiorników bezodpływowych” zlokalizowanych na te-
renach wiejskich są wywożone na gminne składowisko odpadów w Kolonii Lipsk. 
Składowisko utworzone w 1990 roku nie spełnia standardów w zakresie ochrony 
środowiska. W 2012 roku planuje się jego zamknięcie i rekultywację, wtedy to 
wszystkie nieczystości ciekłe trafią do oczyszczalni w Lipsku [4,9]. Ewidencja ich 
ilości jest niepełna, tym niemniej dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku przed-
stawione na rysunku 1 wskazują na wzrost ilości wywożonych nieczystości ciekłych 
pochodzących z gospodarstw domowych, zarówno w województwie podlaskim jak 
też w powiecie augustowskim, w którym położona jest gmina Lipsk [9]. 

Rys. 1.  Nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych w województwie podlaskim i w powiecie au-
gustowskim w latach 2003÷2009 [9]

Fig. 1.  Household liquid waste in Podlaskie Voivodship and Augustów powiatin 2003÷2009 [9]

METODYKA BADAŃ

W pracy wykorzystano dane zamieszczone w rocznikach statystycznych 
Ochrona Środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim (2001÷2009) oraz in-
formacje uzyskane w Urzędzie Miejskim i Zakładzie Komunalnym w Lipsku. Po-
zwoliły one na określenie stopnia zwodociągowania i skanalizowania gminy, ilości 
wody zużywanej w gospodarstwach domowych, oczyszczanych ścieków i nieczysto-
ści ciekłych na przestrzeni lat 2001÷2010. Na ich podstawie opracowano prognozę 
sytuacji wodno – ściekowej gminy Lipsk. 

W ramach badań analitycznych określono skład ścieków dopływających  
do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym i skład nieczystości ciekłych dowożo-
nych z gospodarstw domowych taborem asenizacyjnym w okresie od listopada do 
grudnia 2010 roku. Próbki ścieków pobierane były z kolektora znajdującego się za 
kratą rzadką i piaskownikiem. Próbki nieczystości ciekłych po procesie mechanicz-
nego oczyszczania pobrano z kanału transportującego je ze zbiornika retencyjno – 
uśredniającego do części biologicznego oczyszczania. 
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Do analizy wybrano gminę Lipsk ponieważ zlokalizowana na jej terenie 
oczyszczalnia jest jedną z niewielu w województwie podlaskim oczyszczalni wypo-
sażonych w stację zlewną nieczystości ciekłych umożliwiającą zarówno ich pomiar 
jak i mechaniczne oczyszczenie. Znaczenie miał również fakt, iż 65% obszaru gmi-
ny stanowią powierzchnie o szczególnych walorach przyrodniczych objęte ochroną 
prawną.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSjA

Na rysunku 2 przedstawiono zużycie wody z wodociągu w mieście Lipsk, sza-
cunkową ilość odprowadzanych ścieków obliczoną na podstawie liczby mieszkań-
ców miasta korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego, ilość oczyszcza-
nych ścieków oraz zużycie wody z wodociągu na terenach wiejskich na przestrzeni 
lat 2004÷2010 [4,9].

Rys. 2.  Zużycie wody w Lipsku, szacunkowa ilość ścieków odprowadzanych systemem kanalizacyj-
nym, ilość oczyszczanych ścieków i zużycie wody na terenach wiejskich [4,9]

Fig. 2.  Water consumption in Lipsk, estimated quantity of sewage transported by sewerage system, 
quantity of treated sewage and water consumption in rural areas [4,9]

W latach 2004÷2009 zanotowano wyższą ilość oczyszczanych ścieków od ilości 
wody pobieranej z sieci wodociągowej. Wynika to z faktu, iż do oczyszczalni trafiały 
również ścieki powstałe w wyniku poboru wody z ujęć własnych, wody opadowe,  
a także nieczystości ciekłe dowożone z okolicznych zbiorników bezodpływowych. 
Ilość ścieków z wyżej wymienionych źródeł wahała się w granicach 11,8÷39,4 dam3 na 
rok i stanowiła 20÷54% ogólnej ilości oczyszczanych ścieków. Średnia ich ilość na 
przestrzeni lat 2004÷2009 wynosiła 18 dam3/a i stanowiła 28% strumienia oczyszcza-
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nych ścieków. W 2010 roku ilość oczyszczanych ścieków była zbliżona do wartości 
szacowanej na podstawie liczby ludności Lipska korzystającej ze zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków. 

W latach 2004÷2010 obserwuje się wzrost zużycia wody z wodociągu na tere-
nach wiejskich, który jest skutkiem rozbudowy sieci wodociągowej. Według Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Lipsku, szacując ilość powstających na obszarach 
wiejskich ścieków należy uwzględnić bezzwrotny pobór wody na poziomie 15%. 
Obliczona w ten sposób ilość ścieków trafiających do tzw. zbiorników bezodpływo-
wych w latach 2004÷2010 wynosiła 20÷107 m3/d, a na przestrzeni ostatnich trzech 
lat ponad 100 m3/d. Część z nich odporwadzana była do gruntu w formie nieoczysz-
czonej, a część wywożona była na składowisko. Po jego zamknięciu i nieuchronnym 
uszczelnieniu systemu dowożenia nieczystości ciekłych, stanowić one będą dodatko-
we obciążenie oczyszczalni w Lipsku. Szacowana ilość nieczystości ciekłych stano-
wić będzie około 40% całkowitego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni. Projek-
towana przepustowość oczyszczalni wykorzystana będzie w 50%. Z punktu widzenia 
eksploatatora niedociążonych hydraulicznie obiektów ważne jest również obciążenie 
ładunkiem zanieczyszczeń. Do jego określenia posłużyły badania analityczne pod-
stawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach i nieczystościach ciekłych, któ-
rych wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1.  Charakterystyka ścieków i nieczystości ciekłych oczyszczanych w oczyszczalni w Lipsku 
– wartości średnie

Table 1.   Characteristics of sewage and liquid waste treated in sewage treatment plant in Lipsk – me-
an values

Wskaźnik  
zanieczyszczeń

Jednostka
Dowożone  

nieczystości ciekłe
Ścieki dopływające  

systemem kanalizacyjnym
BZT5 mg O2/dm3 1080 250
ChZT-Cr mg O2/dm3 1790 790
Zawiesiny ogólne mg/dm3 116 260
Azot amonowy mg N-NH4

+/dm3 84 26
Fosfor ogólny mg P/dm3 31,6 15
pH - 7,7 7,1
przewodność mS/cm 2,9 2,2

Źródło: badania własne

 Na podstawie oznaczonych stężeń podstawowych wskaźników zanieczysz-
czeń i średniego udziału strumienia nieczystości ciekłych w ogólnym strumieniu 
oczyszczanych ścieków obliczono średni udział ładunku zanieczyszczeń zawartych 
w nieczystościach ciekłych w ogólnym ładunku zanieczyszczeń trafiających obecnie 
do układu oczyszczania. Obok stanu istniejącego rozważono wariant, w którym  
w ciągu roku przynajmniej połowa nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpły-
wowych zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy trafi do oczyszczalni w Lip-
sku. W obliczeniach założono zużycie wody na terenach wiejskich i przepływ ście-
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ków systemem kanalizacyjnym na poziomie średniego z lat 2007÷2010 i stężenia 
zanieczyszczeń z tabeli 1. Wyniki zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2.  Udział ładunku zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych w ogólnym ładun-
ku zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków w Lipsku – stan obecny i prognoza

Table 2.  Percentage share of liquid waste contamination load in total contamination load of sewage 
treatment plant in Lipsk – previous state and forecast

Wskaźnik  
zanieczyszczeń

Obserwowany Prognozowany
Ładunek

[kg/d]
Udział ładunku 

[%]
Ładunek

[kg/d]
Udział ładunku 

[%]
BZT5 5,4 12 54 50
ChZT-Cr 9,0 6 90 35
Zawiesiny ogólne 0,6 1 6 9
Azot amonowy 0,4 9 4 43
Fosfor ogólny 0,2 6 2 33

Źródło: badania własne

 Największy udział w ładunku zanieczyszczeń obserwuje się w przypadku 
związków organicznych i azotu amonowego. Bazując na udowodnionej wysokiej 
efektywności złóż hydrofitowych o przepływie pionowym w usuwaniu związków 
organicznych oraz skutecznego przeprowadzania procesu nitryfikacji [7], sugeruje 
się ich zastosowanie do podczyszczania nieczystości ciekłych przed ich skierowa-
niem do części biologicznego oczyszczania.

Skład nieczystości ciekłych zależy między innymi od częstości opróżniania 
zbiorników i w celu dokładnego określenia zależności pomiędzy czasem przetrzy-
mania ścieków a stężeniem zawartych w nich zanieczyszczeń konieczne jest prowa-
dzenie dalszych badań. Tym niemniej obliczone ładunki zanieczyszczeń można trak-
tować jako wprowadzane obecnie do wód i do ziemi w skutek niewłaściwego systemu 
unieszkodliwiania nieczystości ciekłych powstających na obszarach wiejskich i ich 
ewidencji. Mnogość obszarów przyrodniczo cennych w analizowanej gminie, jak 
również coraz wyższa świadomość ekologiczna jej mieszkańców daje wiarę, że ob-
serwowany proceder nie potrwa już długo. 

WNIOSKI

1. Niemal pełne zwodociągowanie gminy przy jednoczesnym brak zbiorczego sys-
temu odprowadzania ścieków stanowi poważne zagrożenie jakości wód podziem-
nych i powierzchniowych.

2. Sito zastosowane do podczyszczania nieczystości ciekłych wykazuje wysoką 
efektywność, stąd udział zawiesin z nieczystości ciekłych w całkowitym ładunku 
zawiesin jest niewielki. 
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3. Największy udział w ładunku zanieczyszczeń oczyszczalni mają związki orga-
niczne i azot amonowy zawarte w nieczystościach ciekłych dowożonych z indy-
widualnych zbiorników bezodpływowych.

4. Przy prognozowanym wzroście ładunku zanieczyszczeń związanym ze wzrostem 
ilości dowożonych nieczystości ciekłych proponuje się zastosowanie pionowego 
złoża hydrofitowego w celu zmniejszenia ładunku związków organicznych i azo-
tu amonowego w nieczystościach ciekłych przed ich skierowaniem do części bio-
logicznego oczyszczania.
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cHANgeAbiLitY Of SeWAge AND SeptAge qUANtitY AND cONtAMiNAtiON 
LOADbASeD ON StUDY At MUNicipAL SeWAge treAtMeNt pLANt iN LipSK 
ON tHe river Of biebrZA

Summary. A design and mordernization of rural sewage treatment plants requires taking into con-
sideration higher fluctuation of sewage flow and contamination load than it is in case  
of big objects. Additionally, apart from technical aspects, economic factors should be considered, 
including directions of regional development and costs connected to building and exploitation of 
sewage treatment plant [2]. A proper assessment becomes   more important with increase in quantity 
of septage. High concentration of contaminations in the liquid waste is a cause for contamination 
overload together with hydraulic underload in a wastewater treatment plant [6].
The paper presents analitycal and numerical results of the research on quality of sewage and septage 
treated in selected sewage treatment plants in Podlaskie Voivodship. The aim of the study was to 
determinate actual and projected percentage share of septage in total stream of treated sewage as 
well as percentage share of contamination load of liquid waste in total sewage treatment load. Final 
results support a need for application of constructed wetland in process of septage pretreatment.
Keywords: Wastewater treatment plant, municipal sewage, septage.




