
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
(COŚ)



Agenda spotkania

1. Przywitanie gości
2. Przedstawienie pracowników ze strony urzędu gminy

3. Prezentacja koncepcji COŚ
4. Dyskusja

* spotkanie będzie rejestrowane za pomocą kamery



• Prace związane z gospodarką ściekami
komunalnymi rozpoczęły się w 2016r.
(we współpracy pracowników urzędu gminy
i ZUK-u).

• W roku 2018, po zmianie przepisów prawa
i powstaniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, zdecydowano o budowie
Centralnej Oczyszczalni Ścieków (tzw. COŚ)
dla całej gminy.



Umowa na przygotowanie koncepcji



Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest
najkorzystniejsza dla mieszkańców z powodu
najniższych kosztów oczyszczania ścieków

• scentralizowana gospodarka osadami z
najkorzystniejszą technologią ich uzdatniania,

• utrzymanie jednego dużego obiektu jest
tańsze niż eksploatacja kilku mniejszych,

• optymalizacja zatrudnienia, w tym średniego
personelu technicznego.



Rozważanych było wiele lokalizacji 
Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Brane były pod uwagę następujące parametry:
• cena nabycia działki 

• zapisy MPZP 

• największa koncentracja ścieków 

• klasa gruntu 

• brak zagrożenia powodziowego

• brak ograniczeń związanych z ochroną przyrody, np. terenów 
Natura 2000

• odpowiedni odbiornik

• odpowiednia odległość od najbliższych zabudowań



Wytypowana część działki nr 113 we wsi
Piecowice, na której od 2018 r. planowano
zlokalizować oczyszczalnię, spełnia wszystkie
wymienione wcześniej wymagania i dodatkowo
osłonięta jest lasem od strony Bielawy
i Piecowic, takie jak:

1)przedmiotowa działka leży blisko największych
zlewni co oznacza mniejszy koszt transportu
ścieków



Zlewnie 
istniejące



Prognozowana 
ilość ścieków 

dla całej gminy



2)klasa gruntu – od IVa do VI (brak potrzeby 
odrolnienia)

3)na terenie działki jest rów, który zgodnie z 
dokumentacją przyjmie prawie 26 000 m3

4)osłonięta jest lasem od strony Bielawy i Piecowic

5)sieci przesyłowe z największych miejscowości 
będzie można poprowadzić po działkach gminnych    
i powiatowych

6)najbliższe studnie głębinowe są bezpieczne

7)nie leży na terenach zagrożonych powodzią i 
terenach ochrony przyrody





8)bezpieczna odległość od najbliższych 
zabudowań: 

• ponad 750 m od Piecowic i ponad 1500 m od 
Bielawy 

• w Mirkowie najmniejsza odległość między 
oczyszczalnią a zabudowaniami wynosi około 
240m)





W 2018r. powstała koncepcja programowo –
przestrzenna centralnej oczyszczalni ścieków w ramach 
której opracowano technologię i plan zagospodarowania 
terenu oczyszczalni ścieków.

W ramach prac nad koncepcją:
• oszacowano również koszty budowy oczyszczalni w 2 

etapach, 
• wykonano kilka odwiertów , aby wstępnie ocenić grunt 

(warunki geotechniczne odpowiednie), 
• wykonano operat hydrologiczno – hydrauliczny rowu 

do którego miałyby być odprowadzane ścieki 
oczyszczone. Odbiornik może przyjąć prawie 26 000 
m3/d, a zatem ponad 2,5 razy więcej niż potrzebuje 
docelowo COŚ. 



• Zbadano również możliwość budowy nowych
sieci przesyłowych z terenu całej gminy.

• Ze względu na ukształtowanie terenu naszej
gminy, nie ma możliwości przesyłania ścieków
sieciami grawitacyjnymi.

• Warto zaznaczyć, iż obecnie na terenie gminy
zlokalizowano ponad 100 przepompowni - w
takich niedużych miejscowościach jak Kamień
czy Bielawa jest po 7 przepompowni.



Pozostanie punkt przyjmowania wozów 
asenizacyjnych w Mirkowie

Docelowo, po wybudowaniu sieci kanalizacji 
sanitarnej w części północnej gminy, możliwe 
będzie wybudowanie jeszcze jednego punktu 
zlewnego. Tym samym wozy asenizacyjne nie 
będą jeździły do COŚ.



COŚ po realizacji I etapu oczyszczać będzie 5000
m3/d, a po II etapie - docelowo 10 000 m3/d
ścieków komunalnych.

Dla porównania przedstawiamy w postaci
wykresu kolumnowego wielkość istniejących
oczyszczalni i ilości ścieków, które wylały się do
Wisły w wyniku awarii na sieci przesyłowej w
Warszawie.





Wartości wskaźników emisji odorów dla COŚ wykorzystane w obliczeniach uciążliwości 
zapachowej i wielkość emisji odpowiadająca założeniom (dla 10 000 m3/d)

Strefa oczyszczalni Stężenie zapachowe cod [ou/m³]
Emisja

[ou/d]
[ou/s]

dopływ ścieków i oczyszczanie mechaniczne (zależnie od 

rodzaju ścieków i stanu kanalizacji)
300 3000000 34,72

oczyszczanie biologiczne 25 250000 2,89

obróbka osadów 250 000 2500000000 28935,19

Razem 250 325 2503250000 28972,80

Wartość emisji wyrażona w tzw. jednostkach odorowych [ou/m³] pozwala

określić częstość występowania w otoczeniu oczyszczalni ścieków

zapachu co najmniej rozpoznawalnego (% godzin roku).



Jak to wygląda w przypadku COŚ?



Awaria sieci przesyłowej do 
oczyszczalni Czajka w Warszawie





• Awaria miała miejsce na rurociągach przesyłowych na 
odcinku pod rzeką Wisłą a nie na samej oczyszczalni.

• Przyczyną awarii była bardzo duża prędkość przepływu 
ścieków (pionowy spad ścieków z wysokości 30 m) i 
uszkodzenie poziomego rurociągu na połączeniu odcinków z 
różnych materiałów.

• To rozwiązanie ze względu na konstrukcję, wielkość jest 
jedyne w Polsce. Z tego powodu taka awaria nam nie grozi.

• Zrzut awaryjny ścieków (do czasu budowy mostu 
pontonowego z rurociągami zastępczymi) odbywał się 
zaprojektowanym do tego celu urządzeniem - tzw. 
przelewem awaryjnym z odprowadzeniem do rzeki.

• Mimo dużej skali awarii i ilości ścieków odprowadzonych do 
rzeki – odbiornik poradził sobie z przyjęciem tak dużej ilości 
ścieków i nie doszło do katastrofy ekologicznej. 


