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Streszczenie 
 

Oceniono technologiczną niezawodność przydomowej hybrydowej 
oczyszczalni ścieków bytowych, opracowanej w ITP–GCB w Tyliczu, 
analizując stabilność procesów zmniejszania się w niej wskaźników za-
nieczyszczeń BZT5 i ChZT oraz stężenia zawiesiny ogólnej (ZO). Anali-
zie poddano kompletną oczyszczalnię (KO) oraz jej element składowy – 
złoże o przepływie pionowym ścieków (ZPV). Do analizy statystycznej 
zastosowano metodę Weibulla, zmodyfikowaną przez BUGAJSKIEGO i in. 
[2012]. Wykazano, że KO działa ze 100-procentową niezawodnością, 
biorąc pod uwagę zgodność wskaźników: BZT5, ChZT i ZO w oczysz-
czonych ściekach z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska [2006] dla odprowadzenia ścieków do wód. Niezawodność 
technologiczna złoża ZPV (BZT5 – 44%, ChZT – 91% i ZO – 76%) jest 
niewystarczająca, aby można było wykorzystać je jako samodzielną 
oczyszczalnię. 
 
Słowa kluczowe: niezawodność, hybrydowe oczyszczalnie hydrofito-
we, ścieki bytowe, złoża keramzytowe 
 

 
Wstęp 
 
Przydomowa (zagrodowa) oczyszczalnia ścieków bytowych to urządzenie lub 
zespół urządzeń technicznych lub obiektów quasi-technicznych, służących do 
odbioru ścieków wytwarzanych w jednym lub w kilku budynkach (gospodar-
stwach domowych) i ich oczyszczania w procesach mechanicznych, biologicz-
nych (w warunkach tlenowych i beztlenowych), a także chemicznych, a następ-
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nie odprowadzania do odbiornika (gruntu, wody) po oczyszczeniu w stopniu 
określonym w obowiązujących przepisach. Jednym z przykładów takiej oczysz-
czalni jest quasi-techniczna instalacja ze złożem gruntowo-roślinnym, będąca 
autorskim rozwiązaniem Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego. W skład instalacji wchodzą: osadnik gnilny, 
złoże pionowe, złoże stokowe i zanikowe oczko wodne [JUCHERSKI 2007; JU-
CHERSKI, WALCZOWSKI 2006]. Liczba i różnorodność tworzących ją elementów 
umożliwia bardzo skuteczne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków (średnio 
BZT5 w 98%, ChZT w 94%, azot całkowity w 60%), zarówno w okresach wio-
senno-letnich, jak i jesienno-zimowych [JUCHERSKI 2007].  
 
W celu zachowania odbiorników ścieków w stanie niepogorszonym istotne jest, 
aby oczyszczalnia przydomowa zachowywała stabilną i wymaganą skuteczność 
oczyszczania przez cały czas jej działania, począwszy od dnia rozruchu, aż do 
końca planowanego czasu zakończenia eksploatacji. Małe i mikrooczyszczalnie, 
z reguły funkcjonujące bez stałego nadzoru, mogą częściej ulegać awariom 
[MASSOUD i in. 2009; PLATZER, MAUCH 1997]. Narażone są też na specyficzną 
nierównomierność w ilości i jakości dopływających ścieków w czasie eksploata-
cji [OLIVEIRA, STERLING 2008], a oddziaływanie na nie czynników pogodowych 
jest znacząco większe niż w oczyszczalniach zbiorczych. Z tych powodów 
oczyszczane ścieki mogą okresowo nie spełniać założonych parametrów i wy-
magań. Miarą technologicznej poprawności rozwiązań oczyszczalni jest, oprócz 
stopnia skuteczności procesów zmniejszania ładunków zanieczyszczeń, ich 
niezawodność działania, oceniana wskaźnikiem stabilności efektów oczyszcza-
nia. Jedną z metod przyjętych do oceny tej niezawodności jest metoda wykorzy-
stująca rozkład Weibulla [BUGAJSKI i in. 2012; WAŁĘGA 2009]. Niezawodność 
oczyszczalni jest to prawdopodobieństwo spełnienia przez nią określonych wy-
mogów, dotyczących jakości oczyszczania w określonym czasie i w danych 
warunkach [OLIVEIRA, STERLING 2008], wyrażone jako procentowy udział czasu 
w roku, w którym wartości wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ście-
kach nie przekraczają dopuszczalnego poziomu. 
 
Celem pracy była próba oceny niezawodności procesu oczyszczania ścieków  
z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Weibulla w quasi-technicznej przy-
domowej oczyszczalni, opracowanej w GCB-Tylicz, oraz stwierdzenie, czy me-
toda ta oddaje istotę tej oceny. Oceną objęto wskaźniki zanieczyszczenia ście-
ków BZT5, ChZT oraz stężenie zawiesiny ogólnej, w odniesieniu do wymagań 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego [Rozporządzenie MŚ… 2006], określonych dla ścieków wprowadza-
nych do wód. Analiza miała również na celu ocenę działania podstawowego 
elementu oczyszczalni, tj. złoża o przepływie pionowym ścieków, pod kątem 
możliwości jego zastosowania jako samodzielnej jednostki oczyszczającej. 
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Przedmiot i metoda badań 
 
Przedmiotem badań była quasi-techniczna przydomowa oczyszczalnia ścieków, 
opracowana w GCB-Tylicz, w układzie zaproponowanym i opisanym szczegó-
łowo przez JUCHERSKIEGO i WALCZOWSKIEGO [2006], eksploatowana od 2005 r. 
w gospodarstwie agroturystycznym w Krynicy Zdroju (Słotwiny). W skład oczysz-
czalni wchodzą: 
− 3-komorowy, monolityczny, przepływowy osadnik gnilny o objętości czynnej  

6 m3, z klasycznym podziałem objętości komór 2:1:1; 
− urządzenie o pionowym przepływie ścieków w postaci kompaktowego złoża 

zraszanego, z wypełnieniem keramzytowym, o powierzchni zraszania 2,5 m2; 
− stokowe złoże darniowo-glebowe o szerokości 2 m i o łącznej powierzchni 61 m2; 
− zanikające oczko wodne z roślinnością, umożliwiające powolną infiltracją oczysz-

czonych ścieków do ziemi. 
 
Badania skuteczności oczyszczania ścieków w obiekcie prowadzono w latach 
2005–2012. Średnie obciążenie hydrauliczne oczyszczalni w tym okresie wyno-
siło 636,8 dm3 na dobę. Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w suro-
wych ściekach kształtowały się następująco: dla BZT5 294,70 mg O2·dm–3, dla 
ChZT 372,50 mg O2·dm–3, a średnie stężenie zawiesiny ogólnej (ZO) wynosiło 
76,97 mg·dm–3. Ścieki dopływające do oczyszczalni pochodziły od 5 mieszkań-
ców i od okresowo zmiennej liczby wczasowiczów (w sezonie do 20 osób). 
 
Ścieki do badań pobierano w 3 punktach, tj.: po osadniku gnilnym, po złożu pio-
nowym i po złożu stokowym. Natężenie przepływu ścieków określono na pod-
stawie ilości zużytej wody w budynku (odczyt z wodomierza). Wartość wskaźnika 
BZT5 wyznaczono metodą respirometryczną, z użyciem zestawu aparaturowego 
Oxi Top firmy WTW, ChZT – metodą celkową i odczynnikową, z wykorzystaniem 
fotometru SQ118 i termoreaktora TR-200 firmy Merck, a ZO określono metodą 
wagową, zgodnie z normą PN-72/C-04559/02 [1974]. 
 
Analizę statystyczną przeprowadzono na podstawie rozkładu Weibulla. Metoda 
ta została przystosowana przez BUGAJSKIEGO i in. [2012] do analizy niezawod-
ności działania przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozkład Weibulla ma na-
stępującą funkcję gęstości prawdopodobieństwa f(x): 
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θ < x, b > 0, c > 0 

gdzie: 
x  – wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych; 
θ  – parametr położenia; 
b  – parametr skali; 
c  – parametr kształtu. 
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Funkcję niezawodności R(x), jako dopełnienie dystrybuanty F(x) do jedności, 
obliczano ze wzoru [BUGAJSKI i in. 2012]: 
 
 R(x) = 1 – F(x) (2) 
 
gdzie: 
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Jakość dopasowania rozkładu Weibulla do danych empirycznych oceniono te-
stem Hollandera-Proschana, dla poziomu istotności równego 0,05. 
 
Wyniki badań 
 
Dane przedstawione w tabelach 1, 2, 3 i na wykresach (rys. 1, 2) odnoszą się do 
kompletnej oczyszczalni (KO) oraz do złoża o przepływie pionowym ścieków 
(ZPV), potraktowanego jak samodzielna jednostka oczyszczająca. Analizując 
jakość pracy KO, za oczyszczone uznano ścieki po złożu stokowym, a w przy-
padku ZPV – ścieki odpływające z tego złoża.  
 
Kompletna oczyszczalnia oczyszcza ścieki w stopniu znacznie przewyższają-
cym wymagania zawarte w rozporządzaniu Ministra Środowiska [2006], zezwa-
lające na ich wprowadzenie do ziemi (tab. 1). Natomiast ZPV zapewnia prawie 
80-procentowe zmniejszenie wartości wskaźnika BZT5, a średni procentowy 
ubytek zawiesiny ogólnej (ZO), chociaż jest mniejszy i wynosi 53%, spełnia wy-
magania obowiązujące przy odprowadzaniu ścieków do ziemi. 
 
Tabela 1. Skuteczność zmniejszania wybranych wskaźników zanieczyszczeń (śred-

nia ± odchylenie standardowe) w ściekach oczyszczonych w kompletnej 
oczyszczalni (KO) i w złożu o przepływie pionowym ścieków (ZPV) 

Table 1. Reduction effectiveness of selected pollutant parameters (mean, ± standard 
deviation) in wastewater after treatment in the complete treatment plant (CTP) 
and in vertical flow bed (VFB)  

KO  CTP ZPV  VFB Wskaźnik 
Parameter  [%] 

Normy odniesienia 

Reference standards 
BZT5  BOD5 98,6 ±1,3 79,7 ±15,0 20 
ChZT  COD 79,0 ±11,5 92,1 ±5,7 – 
ZO  TSS 75,2 ±14,5 53,0 ±28,1 50 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Ponieważ możliwości technologiczne zarówno kompletnej oczyszczalni, jak i sa-
mego złoża (ZPV) umożliwiają bez zastrzeżeń odprowadzenie oczyszczonych 
ścieków do ziemi, oceniono również niezawodność badanego obiektu w warun-
kach ostrzejszych wymogów, to jest obowiązujących przy odprowadzaniu ście-
ków do wód [Rozporządzenie MŚ… 2006]. 
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Średnie wieloletnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczo-
nych w KO wynosiły: BZT5 – 3,52 mg O2·dm–3, ChZT – 27,62 mg O2·dm–3, ZO – 
6,80 mg·dm–3 (tab. 2) i są trzykrotnie (dla ZO) i ponad dziesięciokrotnie (dla BZT5) 
mniejsze niż wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska [2006], 
zarówno w przypadku wprowadzania ścieków do wód, jak i urządzeń wodnych, 
znajdujących się w obrębie działki, będącej własnością wprowadzającego ścieki. 
 
Ponieważ oceniane wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach cha-
rakteryzują się dużą zmiennością (tab. 2), postanowiono przeprowadzić szcze-
gółową analizę statystyczną niezawodności procesu oczyszczania ścieków i na 
jej podstawie ocenić stopień stabilności procesu w okresie badań. 
 
Tabela 2. Charakterystyka statystyczna analizowanych wskaźników zanieczyszczeń  

w ściekach oczyszczonych w kompletnej oczyszczalni (KO) i w złożu o prze-
pływie pionowym ścieków (ZPV) 

Table 2. Statistical characteristics of analysed pollutant parameters in the sewage 
treated in complete treatment plant (CTP) and in vertical flow bed (VFB)  

Składniki charakterystyki statystycznej 
Statistical characteristics 

x  min. max s CV 
Wskaźnik 
Parameter 

Nazwa 
obiektu 
Object 
name n 

[mg·dm–3] [%] 

Norma  
odniesienia 
Reference 
standards 
[mg·dm–3] 

KO  CTP 46 3,52 0,0 21,5 3,89 110,4 BZT5 
BOD5 ZPV  VFB 49 65,13 5,0 315,0 60,98 93,6 

401) 
252) 

KO  CTP 52 27,62 6,0 112,0 17,72 64,2 ChZT 
COD ZPV  VFB 53 79,81 13,0 250,0 49,43 61,9 

1501) 
1252) 

KO  CTP 33 16,80 0,0 44,6 9,73 57,9 ZO 
TSS ZPV  VFB 36 36,38 6,1 93,8 24,04 66,1 

501) 
352) 

1) Ścieki wprowadzane do wód. 1) Effluent discharged into water. 
2) Ścieki wprowadzane do urządzeń wodnych. 2) Effluent discharged into water structures. 

Objaśnienia:  n – liczba próbek, x  – średnia arytmetyczna, min. i max – wartość najmniejsza  
i największa, s – odchylenie standardowe, CV – współczynnik zmienności.  
Explanations: n – number of samples, x  – arithmetic mean, min. and max – minimum and 
maximum value, s – stan-dard deviation, CV – coefficient of variation.  

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Do danych uzyskanych podczas 8-letnich badań dopasowano rozkład Weibulla. 
Parametry rozkładu, obliczone na drodze estymacji metodą największej wiary-
godności, przedstawiono w tabeli 3. Zastosowano test Hollandera-Proschana, 
który pozwala określić jakość dopasowania rozkładu Weibulla opisanego para-
metrami rozkładu (tab. 3) do danych empirycznych. Jak wynika z tabeli 3. sto-
pień dobroci dopasowania uzyskanych rozkładów do danych z badań jest duży  
i wynosi od 85 do 98%, na poziomie istotności równym 0,05 (tab. 3). 
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Tabela 3. Parametry rozkładu Weibulla i ocena jakości dopasowania rozkładu Weibulla 
do danych empirycznych 

Table 3. The parameters of Weibull’s distribution and evaluating the quality of fitting 
Weibull’s distribution to empirical data 

Parametry rozkładu 
Distribution parameters 

Test Hollandera-Proschana 
Hollander-Proschan test Wskaźnik 

Parameter 

Nazwa 
obiektu 
Object 
name θ b c Wartość testu 

Test value p 

KO  CTP 0,333   3,580 1,036   0,1867 0,852 BOD5 
BZT5 ZPV  VFB 4,227 61,060 1,006   0,0257 0,980 

KO  CTP 3,283 27,164 1,528   0,0890 0,929 ChZT 
COD ZPV  VFB 8,667 79,233 1,524   0,1662 0,868 

KO  CTP 0,000 19,504 1,936 –0,0886 0,929 ZO 
TSS ZPV  VFB 4,657 34,505 1,330   0,0314 0,975 

Objaśnienia: KO – kompletna oczyszczalnia, ZPV – złoże o przepływie pionowym ścieków,  
θ – parametr położenia, b – parametr skali, c – parametr kształtu. 
Explanations: KO – complete treatment plant, ZPV – vertical flow bed, θ – location parameter, 
b – scale parameter, c – shape parameter. 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Analizę niezawodności procesu zmniejszania wartości wskaźników BZT5 i ChZT 
oraz stężenia ZO w KO i w podstawowym jej elemencie technologicznym  
w ZPV, przeprowadzoną na podstawie rozkładu Weibulla, przedstawiono na ry-
sunkach 1 i 2. 
 
Analiza ta pozwoliła wyznaczyć procent próbek ścieków oczyszczonych, speł-
niających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska [2006]. 
Stwierdzono, że proces oczyszczania ścieków w KO jest niezawodny ze sku-
tecznością 100,0% (dla BZT5 i ChZT) i 99,8% (dla ZO) (rys. 1). Przekładając ten 
wynik na liczbę dni w roku, dla których normy oczyszczania są spełnione, daje 
to 365 dni w roku dla BZT5 i ChZT oraz 364 dni w roku dla ZO. 
 
Przeanalizowano również niezawodność procesową samego ZPV, aby stwier-
dzić, czy możliwe jest jego zastosowanie zamiast pełnej (kompletnej) oczysz-
czalni. Przeprowadzona analiza niezawodności (rys. 2) wykazała, że po oczysz-
czaniu ścieków w wydzielonym ZPV, 55,8% próbek nie spełnia obowiązujących 
wymogów [Rozporządzenia MŚ… 2006], dotyczących usuwania substancji 
określonej wskaźnikiem BZT5, w przypadku ChZT było to 8,9% próbek, a ZO – 
23,7%. Proces oczyszczania ścieków na złożu pionowym był zadowalający 
przez 161 dni w roku w odniesieniu do BZT5, 332 dni w odniesieniu do ChZT  
i 278 dni w odniesieniu do ZO. 
 
Dyskusja wyników 
 
Badana oczyszczalnia (KO), jako całość, bardzo skutecznie usuwa ze ścieków 
podstawowe, wybrane do oceny wskaźniki zanieczyszczeń, a procesy ich usuwa-
nia ze ścieków są stabilne i niezawodne. Oczyszczone ścieki spełniają w przyję-
tym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska [2006]  
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Wykresy niezawodności procesu zmniejszania wartości wskaźników BZT5 (a)  

i ChZT (b) oraz stężenia ZO (c) w kompletnej oczyszczalni (KO) 
Fig. 1. Reliability diagrams of the process reducing values of indicators BOD5 (a), 

COD (b), and the TTS concentration (c), in complete treatment plant (CTP) 

a) 

b) 

c) 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Wykresy niezawodności procesu zmniejszania wartości wskaźników BZT5 (a) 

i ChZT (b) oraz stężenia ZO (c) w złożu o przepływie pionowym ścieków (ZPV) 
Fig. 2. Reliability diagrams of the process reducing values of indicators BOD5 (a), 

COD (b), and the TTS concentration (c), in vertical flow bed (VFB) 

a) 

c) 

b) 



Ocena technologicznej niezawodności przydomowej oczyszczalni… 
 

© ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 173 

i zgodnie z nim mogą być odprowadzane do wód (lub do ziemi) przez cały rok. 
Niezawodność pracy KO, oceniona metodą Weibulla, spełnia w zupełności kryte-
ria akceptacji, ustalone przez ANDRAKĘ i DZIENISA [2003] na poziomie 97,3%. 
 
W porównaniu z innymi przydomowymi oczyszczalniami, badanymi pod kątem 
niezawodności [BUGAJSKI i in. 2012; WAŁĘGA i in. 2008], procesy oczyszczania  
w przydomowej oczyszczalni, opracowanej w GCB-Tylicz, są znacznie wydajniej-
sze i bardziej niezawodne. W badanej oczyszczalni wskaźniki BZT5, ChZT i stę-
żenie ZO są zmniejszane ze 100-procentową niezawodnością, podczas gdy nie-
zawodność oczyszczalni Biocompact BCT S-12 (z osadem czynnym) sięga 68% 
– dla BZT5, 88% – dla ChZT i 62% – dla ZO [BUGAJSKI i in. 2012]. Przydomowa 
oczyszczalnia RetroFAST (z napowietrzanym złożem biologicznym) charakteryzu-
je się niezawodnością odpowiednio: 85, 89 i 92% [WAŁĘGA i in. 2008]. Stąd wnio-
sek, że badana technologia może być szczególnie przydatna do zastosowania na 
terenach, gdzie środowisko wodne wymaga zwiększonej ochrony. Duża nieza-
wodność oczyszczalni opracowanej w GCB-Tylicz wynika z zastosowania hybry-
dowej konfiguracji obiektów, charakteryzujących się zwiększoną bezwładnością 
technologiczną i wielostopniowością procesu oczyszczania ścieków [JUCHERSKI 
2007]. Liczba i konfiguracja obiektów wchodzących w skład oczyszczalni została 
dobrana tak, aby zapewnić stabilność procesu, niezależnie od warunków pogo-
dowych i zmienności ładunku zanieczyszczeń w dopływających ściekach. 
 
Prosta obsługa, mała energochłonność i niskie koszty eksploatacji, to zalety ba-
danej instalacji. Pewną wadą, ograniczającą jej uniwersalne zastosowanie, jest 
znaczna powierzchnia terenu, jaką zajmuje (w porównaniu z rozwiązaniami kon-
tenerowymi). W celu jej zmniejszenia, przeanalizowano możliwości technolo-
giczne wydzielonego z niej złoża pionowego (ZPV) jako samodzielnej oczysz-
czalni. Uzyskane wartości wskaźników oczyszczania ścieków w ZPV zezwalają 
na odprowadzenie ścieków do ziemi. Są one jednak niewystarczające w przy-
padku odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód, i wymagają zastosowania 
zmiany w konstrukcji ZPV [JUCHERSKI, NASTAWNY 2012]. Niezawodność procesu 
usuwania substancji organicznej w ZPV, określonej wskaźnikiem BZT5 (44%) jest 
nieco mniejsza niż w oczyszczalniach RetroFAST [WAŁĘGA i in. 2008] i Biocom-
pact [BUGAJSKI i in. 2012], natomiast niezawodność zmniejszania ChZT (91%) jest 
znacznie większa. Niezawodność usuwania ZO, wynosząca 76%, jest również 
lepsza w porównaniu z oczyszczalnią Biocompact [BUGAJSKI i in. 2012]. 
 
Wnioski 
 
1. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że kompletna 

przydomowa oczyszczalnia ścieków, opracowana w GCB-Tylicz, charaktery-
zuje się dużą skutecznością usuwania zanieczyszczeń określonych wskaź-
nikami BZT5, ChZT i stężeniem ZO. Proces oczyszczania ścieków z zanie-
czyszczeń organicznych oraz zawiesiny ogólnej zachodzi ze 100-procentową 
niezawodnością, niezależnie od pory roku i zmiennego obciążenia oczysz-
czalni ładunkiem zanieczyszczeń. 
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2. Złoże o przepływie pionowym ścieków (ZPV), rozpatrywane jako samodziel-
na oczyszczalnia, osiąga niezawodność w procesach usuwania substancji 
organicznej, wynoszącą 44% dla BZT5 i 91% dla ChZT oraz 76% dla zawie-
siny ogólnej. Ścieki oczyszczone przez samo ZPV nie spełniają warunków 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w przypadku ich odpro-
wadzenia do wód i dlatego konieczny jest dalszy etap ich doczyszczania. 
Taką potrzebę potwierdzają zaprezentowane wyniki badań, uzyskane w in-
stalacji kompletnej. 

3. Zmodyfikowana metoda Weibulla dobrze opisuje stopień stabilności i nieza-
wodności technologicznej procesów oczyszczania ścieków i może być przy-
datna do oceny oczyszczalni przydomowych. 
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Maria Nastawny, Andrzej Jucherski  
 

ASSESSING TECHNICAL RELIABILITY OF AN ON-SITE SEWAGE  
TREATMENT PLANT WITH FILTRATION BED SYSTEM,  

BY USING MODIFIED WEIBULL’S METHOD 
 

Summary 
 
Paper presented an assessment of technological reliability for a hybrid, domestic 
wastewater treatment plant, designed at the Mountain Research Center, Tylicz. 
Stability of reduction processes was analysed with respect to the pollutant parame-
ters (BOD5, COD) and the concentration of total suspended solids (TSS). The tests 
included complete treatment plant (CTP), and one of its component – vertical flow 
bed (VFB). The Weibull’s method, modified by BUGAJSKI et al. [2012], was applied to 
statistical analysis. It was stated that the complete treatment plant worked at 100% 
reliability, considering the compliance of effluent BOD5, COD and TTS, with the 
standards given in an ordinance of the Minister of Environment [2006] for sewage 
discharge into waters. Technological reliability of the VFB (BOD5 – 44%, COD – 
91%, TSS – 76%) was insufficient to its use as an independent, separate sewage 
treatment plant. 
 
Key words: hybrid constructed wetlands, reliability, domestic sewage treatment, 
keramzite beds 
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