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MOŻLIWOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ICH WYKORZYSTANIEM
DO LOKALNEJ RETENCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY KAMIENIEC

POSIBILITY OF CLEAN-UP TREATMENT OF SEWAGE
WITH THEIR UTILIZATION FOR LOCAL RETENTION BASED ON
EXAMPLE OF KAMIENIEC DISTRICT
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oczyszczalnic

Streszczenie: Prowadzone w ostatnim stuleciu działania dążące do zwiększenia
areału produkcj i rolniczej dop rowadziły do znacznego utracenia przez środowisko
zdo lnośc i do retencjonawania wody. A r tyku-ł opisuje możliwość tworzenia
obszarów mał ej retencji z równoczesnym rozwiązaniem problemu gospodarki
ściekowej na przykładzie jednej z gmin wiejskich województwa wielkopolskiego.
Key words: warer retention, wasrewater treatmcnt. wet land scwagc plan t. watcr
balance, water resources.
Summary: Activi ties which wcre gi ving ride to incrcase of thc acreagc or land
produetion has caused the envi ronment fo rfeite d the natu rai ability for watcr
retention. The artide shows thc way of formation the areas or watt.:r rctention with
simultaneous resolving problems of sewage management basing on thc one or
polish districts.

WSTĘP

Prowadzone zabiegi melioracyjne, zwłaszcza w ostatnim stuleciu nastawione
głównie na powiększanie areału produkcji rolniczej, zmierzały do umożliw ien i a
szybkiego odprowadzania wody, osuszania i odzyskiwania gruntów. W wyn iku tego
przestało istnieć wiele naturalnych cieków zastąpionych rurociągami drenarskimi i
prostymi kanałami , zni kły oczka wodne
i zadrzewienia śródpo l ne, zlikwidowano 80%
,
stawów i p iętrzeń młyńskich (MS, 2003]. Ponadto w wyniku zmiany mi krok limatu,
wynikającej ze zmniejszenia powierzchni zaj mowanej przez lasy, pociągającej za sobą
niekorzystne zmiany mik rok limatu i degrad ację gleb, a tnk7.e poprzez wyniszczenie
naturalnej szaty rośli nnej , zmian ę sk ład u botanicznego lasów (tu równ i eż tworzenie
monoku łtur sosny), osuszanie torfowisk i wprowadzenie jedn olitych kult ur polowych,
skutkujących zmianą fauny, została zaburzona zdolność środowiska do naturalnego
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reten~:jonowania wody. Zadmdzące zmiany w hydrosferze w związku ze złym
regulowaniem obiegu wody, mają zna~:zny wpływ na świa t rośl i n i zw i erząt naruszając
u s tal oną wzg l ęd n ą równowagi( biocenotyczną. W związku z powyższym istnieje
konieczność odzyska nia ut raconych wa rtości ś rodowiska naturalnego poprzez tworzen ie
obszarów retencj i wodnej , gd yż magazynowanie wody w zlewni wpływa na
k ształtowanie odpływu z jej
powierzchni prowadząc do spowolnienia lub
powstr7.ymania go przy jcdnoC7.esnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu. Budowa
zbiornika wodnego powod uj e podni esieni c i ustab ilizowanie wód gruntowych na
korzystnym poziomie, a tym samym poprawę stosunków w ilgot nościowych na terenach
w zasięgu spiętrzonej wody. Ponadto stwarza to nowe at rakcyjne warun ki dla rozwoju
roś l inności i siedlisk zwierząt. Wokół akwe nu wytwarza s i ę specyficzny mikroklimat,
powstają płytkie strefy słu żące jako tarliska oraz miejsce że rowani a narybku, tak że
odpowiedni e waru nki do bytowania ptactwa wod n o-błotnego, płazów i innych zwierząt
w zw i ązk u z czym wzrasta różn orodność biologiczna.
Ze względu na to, i ż obecnie w i ększość gmin w Polsce boryka s i ę z poważn y mi
problcmilmi finansowy mi, a wszelkie możliwe do poczynienia oszczęd no ści w jednej
dziedzinie, zosta n ą z pew n ością szybko ulokowa ne w innej sferze ochrony ś rodowi s ka ,
to nie wymaga uzasadnienia at ra k cyj n ość realizacji kilku celów w drodze jednej
inwestycj i. Tak też tworze nie obszarów m a łej retencji przy równoczesnej rea lizacji
gospodarki ściekowej , wydaje s ię być jak naj bardziej uzasadnione zarówno ze
wzgl~d ów finansowych, jak i ekologicznych. W Polscc zaledwie 14% m ieszkańców wsi
jest objętych zorganizowanym odbiorem śc ieków [G US, 2003). Należy s i ę s podziewać,
że realizacja gospodarki ściekowej na terenach wiejskich będzie dążyć do budowy
głów n ych oczyszczalni ście k ów i kanal izowania coraz to w i ększych obszarów. Tak jak
znajduje to uzasadnienie w przypadku większych miejscowości tak i w przypadku tych
mniejszych, wydaje się być nic poparte finansowymi , eko nomicznymi, a przede
wszystkim ekologicznym i p rzes łankami, zwła szcza, że obow i ązuj ące Prawo Wodne nie
wymaga budowy kanalizacj i w aglomeracjach o liczbie m ieszkańców do 2000 i daje
możliwości oczyszczania śc ieków systemami indywidua lnymi [OzU nr 115 , poz. 1229).
Stwarza to szanse poczynienia dużyc h oszcz~dności , ale równ ież ochrony wód
gruntowych i powierzchni owych, a zarazem możliwości tworzenia obszarów małej
retencj i w wypadku oczyszczania śc i eków naturalnymi systemam i.
uwzgl ędn i aj ąc, że:

•

•
•
•
•

w wyni ku zabiegów melioracyj nych. zmnieJszenia s i ę powierzc hni
zajmowanych przez lasy, zmiany ich skł ad u botanicznego, osuszanie torfowisk
i wprowadze nie jednoli tych kultur polowych zosta ł a zaburzona zd o lność
środ owiska do naturalnego retencjonawania wody;
istnieje koniecz ność odzyskan ia utraconych wartości środowiska naturalnego
puprzez tworzenie obszarów mał ej retencji wodnej ;
obiekty retencyjne s pełniają wiele waż n yc h funkcji nie tyl ko pt7.yrodniczych;
gminy zwł aszcza wiejskie bo rykają si(( z problemem rozwiązania gospodarki
ście ko wej na swoim terenie;
w Polscc zaledwie 14% micszkat1ców wsi jest objętyc h zorganizowanym
odbiorem ścieków:

M ożliwosć
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oczyszczania :kicków z ich wykorzy,lantcm ..

Prawo Wodne daje moż liwo śc i w ag lomeracjach o liczbie
do 2000, oczyszczania śc ieków systemami indywidualnymi .
podjęto temat tworzenia terenów mał ej retencji przy okazji realizacji gospodarki
śc i ekow ej poprzez oczyszczanie śc i eków za pomocą przydomowych i lokalnych
roślinny ch oczyszczalni ścieków.
•

ob owiązuj ące

mieszkańców

GMINA KAMIENIEC
Charakterystyka gminy Kamieniec

Gmina Kamieniec poło żo na jest na terenie woj. wielkopolskiego w pow1ecie
Grodzisk Włkp. W tabeli nr l przedstawi ono charakterystyczne dane gminy. Jak wyni ka
z p oniższego zestawienia gmina Kamieniec posiada liczną s ieć osadniczą z niewie l k ą
i lośc i ą mieszkańców.

Tab. l. Charakterystyka gminy
Cech n
Powierzchn ia calkowitn
Udzi ał gruntów rolnych
Udział gruntów leś nych
Liczba l udn ośc i
Sredni roczny opad
Liczba miejscowości
Zlewnia

Gmina Kamieniec
13233 ha

90%
10%
6708
500
29
Pólnocny Ka n ał Obry

Gmina Kamieniec posiada ni eliczne zbiorniki wód s toj ąc y c h , a ponadto jak wyn ika
z powyższej tabeli charakteryzuje s i ę mał ym ud z iałem lasów w strukturze użytkowa nia
gruntów. Jest to typowa gmina rolnicza. Aż 60% gruntów stanowią grunty orne i mo żna
określić , że jest to teren pod presją zmec hanizowanego rolnictwa [Halicki, 2002).
Średni roczny opad na terenie gminy wynosi 500 mm [At las K limatyczny Polski, 1975]
co oznacza, że jest to jedna z najuboższyc h w opady gmi n w Polsce.
Obecny stan gospodarki

wod n o-ści ekowej

w gm ini e Kamie niec

Gmina Kamien iec jest w l 00% zwodociągowana. Zapotrzebowanie na wodę
pokrywane jest z pięc iu włas n yc h ujęć gmi nnych o wydajnośc i OJ= 1260 m3/d.
Powstające na teren ie gminy Kamieniec śc ieki oczyszczane są główn ie w p i ęciu
oczyszczalniach . Najwi ększa z nic h (składająca się z komór osad u czynnego) znajduje
się w miejscowo ści Kamieniec (w l 00% skanalizowanej). Jej p r zepu sto w ość, to 300
m3/d, jednak do oczyszczalni dopływało średni o 170 m 3/d. Ściek i oczyszczone trafiają
do Strugi Kamienieckiej (Rów Grocłzisk i ) , a da lej do Pólnocnego Kanalu Obry.
Drugą co cło wi el k ości oczyszcza l nią w gminie Kam ieniec j est oczyszczalnia w
1
miejscowości Sepno o projektowanej przep ustowości 0dsr= l 00 nY /d. Do oczyszczalni
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dopływało

\Voj .: i ~c h

około

30

m3/d.

Ścieki

oczyszczone

Ha licki. Joallll:t

odprowadzane

są

do

l'lli,·w~ b

rowu

me! ioracyj nego.
Trzec i ą oczyszczalnią jest oczyszczalnia w miejscowości Szczepowiec o
projektowanej przepustowości Qdśr= l 00 m3/d. Do oczyszczalni dopływa około 20 m 3/d,
śc ieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego.
Czwartą oczyszczalniąjest oczyszczalnia szkolna w miejscowości Konajad oddan a
do użytku w 19911 r., o projektowanym obciążeni u l 0,2 m' Id. Ścieki pochodzą ze szkoły
oraz czterech gospodarstw i po ich oczyszczen iu kierowane są grawitacyjnie do rowu
melioracyjnego, a stamtąd do Mogilnicy.
Piątą oczyszczalnią jest naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia, znajd uj ąca się
przy szkole w miejscowości Parzęczewo. Ścieki pochodzą ze szkoły oraz 2 bloków
wielorodzi nnych znajdujących s i ę w niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni.
Oczyszczalnia posiada przepustowość Q";,=25m 3/d, śc i eki oczyszczone trafiają za
pomocą rowu chłonnego do gruntu, częściowo odprowadzane są do row u
melioracyjnego, a doce lowo mają być wykorzystane do nawadniania plantacji wierzby
energetycznej. Oczyszczalnia ścieków w Pa rz ęczewie s k łada się z fi ltra ro ś linn ego z
2
wype łnieniem organicznym o powierzchni 512 m i stawu denitryfikacyj nego o
2
powierzc hni 520m .
Ponadto na terenie całej gmmy wybudowano około l 00 oczyszczalni
indywidualnych , są to natu ralne roś l inno-s tawowe oczyszczalnie, działające , co do
zasady oczyszczania, jak oczyszczalnia przy szkole w P a rzęczewie . Mieszkańcy
pobierają wodę gruntową na cele bytowo-gospodarcze, a po oczyszczeniu wyk orzystuj ą
ją ponownie np. do podlewania ogródków, mycia zwierząt i w rezultacie z powrotem
trafia ona do gruntu. Przydomowe oczyszczalnie stanowią filtry o powierzchni 12 m2
każdy i 2 stawy, denitryfikacyjny o powierzchni l O m 2 i chłon ny o powierzchni około
3 m2.
Pozo stała część ściekó w bytowo-gospodarczych powstających na terenie gminy
jest w założeniu gromadzona w osadnikach bezodpływowych i wywożona . W praktyce
większość śc ieków przepływa przez nieszczelne zbiorniki .i dostaje s ię do gruntu, a w
dalszej konsekwencj i do wód gruntowych. Tylko niewielka część ścieków
nicoczyszcwnyc h odprowadzana jest do rowów.

KORZYŚCI PŁ YNĄCE Z ROZWIĄZANIA
PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE
POPRZEZ NATURALNE ROŚLINNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
W ŚWIETLE TWORZENIA OBSZARÓW MAŁEJ RETENCJI

Stworzenie w gminie Kami eniec jak dotąd l 00 przydomowych oczyszczalni
i lokalnej oczyszczaln i ście k ów w Parz ęczewi e przyczyniło się do powstania
stawów o łącznej powierzchni ponad 1800 m2 i pojemności 1500 m3 , do których
dopływa około 70 m1/d śc ieków oczyszczonych. Ponadto powstało ponad 1700 m2
powierzchni ti ltrów roślinnych, które przetrzymują również kilkadziesiąt metrów
sześcien nych oczyszczonych ścieków. Oznacza to znaczne spowolnienie odpływu wody
1. terenu gm iny, która pod względem ilo ści opadów atmosfe rycznych należy do
ś ci e ków
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w kraju. W gminie, w której już dawno zniknęł y nicgdyś liczne oczka
w której w prawie każdej mi ej scowośc i był staw, stworzenie 0,35 ha terenów
o zdolnościach podwyższo nego retencjonawan ia wody nie jest bez znaczenia. Ponad to
powstały tereny będące siedliskiem występowania wielu gatunków roślin , płazów,
owadów organizmów planktonowych i ryb, co jest du ży m wkładem dla podtrzymania
wartości przyrodniczej terenu gminy. Budowa zbiomików wodnych wchodzącyc h w
skład oczyszczalni doprowadzi ła do poprawy stosunków w ilgotn ościowych i
spowodowała wytworzenie się specyficznego mikroklimatu oraz poprawę lokalnego
bilansu wodnego. Ponadto obiekty retencyj ne sp ełniają wiele innych różnorodn yc h
zadań i funkcji w gminie, jak na przykład zaspokajanie potrzeb wypoczynku
ś ródpolne,

mieszkańcom.

Ponadto zgodnie z Agendą 2 1, która mówi o promowaniu użycia w rolnictwie,
hodowli odpowiednio oczyszczonej wody z odzys ku i wprowadzaniu stosowania
lokalnych oczyszczalni celem bezpieczniejszego użycia wody z odzysku dla ro lnictwa i
przemysłu, woda zużyta przez mieszkańców na cele bytowo-gospodarcze po
oczyszczeniu jest ponownie wykorzystywana do np. podlewania ro ślin , mycia sprzętu
rolniczego itp. To przyczynia się do poprawy lokalnego bilansu wody, gdyż pobierana z
terenu gminy woda na cele wodociągowe jest w znacznej części ponownie
wykorzystana do odbudowy zasohów wodnych na terenie gmin y poprzez nawadnianic
lub odprowadzanie do gruntu. Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień
nie tylko redukuje pozostale jeszcze zanieczyszczenia, lecz powoduje znaczące
oszczędn ości w poborze wody.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunków jakie na leży spe łniać przy wprowadzan iu ścieków do wód łub do ziemi oraz
substancji szczególnie szkodl iwych dla środowisk a wodnego [OzU nr 116, poz. 503)
obiekty poniżej 15 000 RLM powinny zapewni ać redukcję substancj i organicznej i
zawiesiny, a nie ma obowi ązku usuwania w z azotu i fosforu. W rośl i nnych
oczyszczalniach ści eków wybudowanych w gminie, dochodzi jednak do znacznej
redukcji azotu i fosforu. W lokalnej oczyszczalni ścieków w Parzęczewie poza redukcją
BZT5 i zawiesiny zachodzi oko ło 76% redukcja azotu trafiającego ze ściekam i na
oczyszczalnię i 70% redukcja fosforu. W przypadku przydomowych oczyszczalni
redukcja azotu ogólnego gł ównie za leży od sposobu wykonania przez mieszkańców
oczyszczalni i jej o bc iążen ia , i waha się od 60% redukcji azotu ogólnego do 80%, a w
przypadku fosforu od 75% redukcji fos foru ogólnego do nawet 95'Yo. To w pł ywa na
polepszenie stanu wód gruntowych na terenie gmi ny.

WNIOSKI
Zawarte II kwietn ia 2002 r. porozumienie dotyczące zwiększen ia rozwoju małej
retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod
retencjonawania wody, za priorytetowe uznaje przeds i ęwzięcia maj ące pozytywny
wpływ na środowisko przyrodnicze, jakość i ilość zasobów wodnych, p r zy noszących
poprawę warunków ro lniczych. Oznacza to stosowanie wszystkich dostępnych,
technicznyc h i nietechnicznych form ma ł ej retencji, ze szczególnym uwzględnieniem
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retencj i krajobrazowej i glebowej w po łącze n iu z zabiegami poprawi ając ymi czystość
wód i stan ekosystemów wodnych. Stosowany w gminie Kam ieniec sposób
gos pociarow ania ściekami w mniejszych miejscowościach jest przedsięwzięciem
s pełniającym te wszystkie zadania. Ma ono pozytywny wpływ na ilość zasobów
wodnych poprzez stworzenie na terenie gminy 0,35 ha obszarów o podwyższonej
zdolności retencjonawania i przez zamknięcie obiegu wody, jak i na jakość zasobów
wodnych, gdyż poza zanieczyszczeniami organicznymi i zawiesiną ze ścieków w
znacznym stopniu usuwany jest równi eż azot i fosfor. Ponadto budowa oczyszczalni
roślinnych wpłyn ęła korzystnie na środow isko przyrodnicze poprzez stworzenie
ohszarów zasiedlanych przez gatunki typowe dla terenów podmokłych zwiększając tym
samym bioró żnorodność. Gmina Kamieniec rea lizując w małych miejscowościach
gospo darkę
śc i ekową
poprzez budowę naturalnych przydom owych zamiast
kanalizo wania znacznych obszarów, poczyniła duże oszczędności , a na dodatek tworząc
0,35 ha powierzchni o z większonych zdoln ościach do retencjonawania wody, co w
przypadku gminy o tak małej i lośc i opadów i znikomej powierzchni zdolnej do
retencjonawania wody ma ogromne znaczenie.
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