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Streszczenie. W referacie przedstawiono charakterystyki najczęściej stosowanych w województwie
podlaskim indywidualnych systemów usuwania i oczyszczania ścieków. Dla tych systemów określono wielkości wskaźników rocznych, miesięcznych i jednostkowych kosztów usuwania i oczyszczania ścieków. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą tych wskaźników. Umożliwiła ona
wybór indywidualnego systemu usuwania i oczyszczania ścieków, charakteryzującego się minimalnym kosztem. W ramach referatu opisano również przykład Programu Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków, realizowanego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.
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WPROWADZENIE
Rozwiązania stosowane w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków zależą od rodzaju zabudowy występującej na terenie gminy. Jeżeli zabudowa jest zwarta, wówczas ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie zbiorczej kanalizacji
i oczyszczalni ścieków. Natomiast na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie odległości pomiędzy zabudowaniami wynoszą 120–150 metrów, należy rozważać stosowanie indywidualnych systemów do usuwania i oczyszczania ścieków, na przykład przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ten sposób można uniknąć nadmiernej
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w sytuacji, kiedy przy dużych odległościach pomiędzy budynkami wzrasta wielkość wskaźnika długości sieci przypadającej na jednego mieszkańca. Błażejewski [1] podaje, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są
ekonomicznie uzasadnione w sytuacji, gdy średnia długość grawitacyjnego kolektora kanalizacyjnego, przypadającego na jedno gospodarstwo, przekracza kilkanaście
metrów. Przy zastosowaniu kanalizacji ciśnieniowej długość ta może wzrosnąć niekiedy nawet kilkakrotnie.
Istnieje wiele rodzajów indywidualnych systemów urządzeń do usuwania
i oczyszczania ścieków. Spośród nich wybrano pięć indywidualnych systemów stosowanych najczęściej na terenie województwa podlaskiego. Dla tych systemów określono wielkości wskaźników efektywności kosztowej. To umożliwiło przeprowadzeAgnieszka Kundziewicz, Rafał Miłaszewski – Katedra Technologii w Inżynierii
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nie analizy porównawczej dla wybranych indywidualnych systemów do usuwania
i oczyszczania ścieków. W rezultacie tej analizy określono system charakteryzujący
się minimalnym oczekiwanym, jednostkowym kosztem usuwania i oczyszczania
ścieków. Opisano również przykład Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka [8].

Charakterystyka wybranych indywidualnych systemów do usuwania i oczyszczania ścieków
Analizą efektywności kosztowej objęto następujące wybrane indywidualne systemy do usuwania i oczyszczania ścieków, czyli: zbiornik bezodpływowy EUROPLAST, osadnik gnilny trójkomorowy z drenażem rozsączającym ATLANTIS 2000,
przydomową oczyszczalnię ścieków ze złożem biologicznym typu BIOCLERE,
przydomową oczyszczalnię ścieków z komorą osadu czynnego typu PROX AT 6,
przydomową gruntowo – roślinną oczyszczalnię ścieków typu IBMER.
Jednym z najbardziej interesujących i najnowocześniejszych zbiorników bezodpływowych dostępnych obecnie na rynku jest zbiornik EURO – PLAST. Posiada on
szereg zalet, do których można zaliczyć: potrójną ściankę zapewniającą całkowitą
szczelność, możliwość recyklingu, wysoką trwałość, możliwość zmiany przeznaczenia nawet po wielu latach, odporność na działanie żrących ścieków, łatwość transportu i obsługi dzięki lekkiej konstrukcji oraz możliwość zmiany miejsca posadowienia. Zbiorniki EURO – PLAST wykonane są z polietylenu i posiadają budowę
strukturalną obejmującą trzy warstwy z użebrowaniem wewnętrznym. Zbiorniki są
wyposażone w króciec wlotowy, komin rewizyjny oraz odpowietrzenie. Dalsze
uzbrojenie zbiorników, na przykład zwiększenie ilości wlotów i wylotów czy modyfikacje średnicy albo miejsca usytuowania, można dobierać indywidualnie [6].
Firma ATLANTIS jest cenionym w Europie dostarczycielem solidnej jakości
zbiorników polietylenowych. Te zbiorniki odznaczają się dużą niezawodnością. Są
produktami sprawdzonymi, jak również przyjaznymi dla środowiska. Przydomowa
oczyszczalnia ścieków typu ATLANTIS 2000 gwarantuje użytkownikom unieszkodliwienie ścieków bytowych w ilości do 7,50 m3/dobę. Proces oczyszczania przebiega następująco: ścieki odprowadzane są do osadnika gnilnego, a tam odbywają się
procesy sedymentacji, flotacji i fermentacji. Podczyszczone w ten sposób ścieki
przez filtr doczyszczający przepływają dalej do studzienki rozdzielczej. Zadaniem
tej studzienki jest dokładne i równomierne rozdzielenie oczyszczonych częściowo
ścieków do poszczególnych rur rozsączających. Po tych zabiegach ścieki są rozprowadzane rurami perforowanymi, a następnie przesiąkają przez warstwę gruntu,
gdzie przebiegają procesy biologicznego doczyszczenia. Osadnik gnilny typu
ATLANTIS 2000 charakteryzuje się niekwestionowaną szczelnością zbiornika, którą zapewnia monolityczna konstrukcja, kwasoodporność polietylenu oraz mechaniczna zdolność do zapobiegania wrastania korzeni [6].
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Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE, oferowana przez firmę
EKOFINN – POL, składa się z osadnika wstępnego (zwykle jest to osadnik gnilny),
złoża biologicznego, a także studzienki, która pełni funkcję osadnika wtórnego.
W niektórych przypadkach może być stosowane drugie złoże. Gdy oczyszczalnia
jest zainstalowana poprawnie wówczas eksploatacja powinna być nieuciążliwa. Te
oczyszczalnie cechują się znaczną trwałością i prostotą w obsłudze uzyskanej dzięki
ich prostej konstrukcji. W czasie nieużywania oczyszczalni można ją wyłączyć
i włączyć, gdy będzie znowu potrzebna. Takie włączanie i wyłączanie nie wymaga
nadzoru [2]. Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE korzysta z naturalnego procesu utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Proces ten poprzedza
oczyszczanie w osadniku wstępnym. W dalszej kolejności ścieki odpływają zgodnie
z prawem grawitacji do strefy pompowania, która znajduje się w studzience, czyli
osadniku znajdującym się pod złożem biologicznym. Następnie ścieki są podnoszone przez pompę do rozdzielacza, który jest ponad złożem. Właśnie tam ścieki są
rozprowadzane po całej powierzchni złoża [4].
Przydomowa oczyszczalnia PROX AT 6 składa się z reaktora, który cały jest
wykonany z tworzywa sztucznego, a także z wyposażenia technologicznego. Sposób
oczyszczania polega na zastosowaniu nieobciążonego osadu czynnego, jak również
tlenowej stabilizacji osadu. Przebieg oczyszczania obejmuje kilka etapów. Najpierw
w przestrzeni anoksycznej ze ścieków usuwany jest azot oraz stwarzane są sprzyjające okoliczności do usuwania fosforu. Następnie dzięki grawitacji ścieki spływają do
przestrzeni, która jest napowietrzana z niskoobciążonym osadem czynnym. Pod ciśnieniem wprowadzane jest powietrze do przestrzeni napowietrzania. W kolejnym
etapie zachodzi separacja, podczas której następuje odłączenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego, a po tym oczyszczone ścieki wędrują do drenażu, cieku
wodnego, gruntu, lub są recyrkulowane, natomiast osad czynny zawraca się do części beztlenowej i do komory napowietrzania [11].
Oczyszczanie ścieków poprzez oczyszczalnię gruntowo – roślinną typu
IBMER, polega na zmniejszaniu ilości zanieczyszczeń dzięki biologicznej aktywności mikroorganizmów oraz roślin, które znajdują się w złożu z wypełnieniem gruntowym. Taka metoda korzysta z procesów zachodzących w warunkach naturalnych,
głównie na terenach bagiennych i podmokłych. Wtedy to złoże wraz z utworzoną
błoną biologiczną, korzeniami i obumarłymi cząstkami roślin tworzą filtr, który posiada zdolność do zatrzymywania oraz rozkładu zawartych w ściekach zanieczyszczeń. Zdecydowana większość zanieczyszczeń ulega rozkładowi i jest pochłaniana
przez mikroorganizmy. Rośliny mają za zadanie dostarczyć tlen do złoża, natomiast
ich korzenie przyczyniają się do poprawy hydrauliki złoża, co ułatwia przepływ
ścieków, a tym samym powoduje, że oczyszczalnia nie sprawia problemów eksploatacyjnych [7].
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Określenie wskaźnika efektywności kosztowej
Analiza efektywności kosztowej (Cost-Effectiveness Analysis – CEA) stanowi
modyfikację analizy kosztów i efektów (CBA). Stosuje się ją wówczas, gdy pieniężna wycena efektów inwestycji jest niemożliwa lub niewskazana. W tej metodzie tylko koszty są mierzone w jednostkach pieniężnych, natomiast efekty nie podlegają
ocenie wartościującej. W przedsięwzięciach inwestycyjnych w ochronie środowiska
najczęściej za stały efekt przyjmuje się określony efekt użytkowy, na przykład ilość
oczyszczonych ścieków.
Wskaźniki stosowane w ramach analizy efektywności kosztowej pozwalają jedynie na ocenę efektywności względnej, czyli na podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Wskaźniki jednostkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji
mogą być stosowane jako pomocnicze w rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji ochrony wód.
Wskaźnik względnej efektywności ekonomicznej powinien zależeć nie tylko
od wielkości nakładów inwestycyjnych i wielkości efektu użytkowego, lecz również
od długości okresu eksploatacji, realnej stopy dyskontowej oraz kosztów eksploatacyjnych. Powyższe warunki spełnia właśnie wskaźnik średniorocznego kosztu
oczyszczania ścieków (annualized cost of wastewater treatment).
W sposób uproszczony, na etapie gdy nie jest znany rozkład wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji w poszczególnych latach realizacji i eksploatacji inwestycji, średni roczny koszt oczyszczania ścieków można przedstawić
jako sumę oprocentowania kapitału, amortyzacji i rocznych kosztów eksploatacji,
czyli:

Kr = I (r + s) + Ke

(1)

gdzie:
Kr – roczny koszt oczyszczania ścieków, zł/rok;
I – nakłady inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków, zł;
r – stopa dyskontowa, rok-1;
s – stopa amortyzacji, rok-1;
Ke – roczne koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków (bez amortyzacji), zł/rok.
W powyższym wzorze stopa amortyzacji (s) może być określona za pomocą
zależności:

s=

r
(1 + r ) n − 1

(2)

gdzie:
n – kalkulacyjny okres eksploatacji oczyszczalni wyrażony w latach.
177

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

Po podstawieniu zależności (2) do wzoru (1), określającego roczny koszt oczyszczania ścieków otrzymuje się:

Kr = I[r +

r
] + Ke
(1 + r ) n − 1

(3)

Po dokonaniu przekształceń otrzymuje się:

Kr = I

r (1 + r ) n
+ Ke
(1 + r ) n − 1

(4)

Po wprowadzeniu oznaczenia (α), określającego współczynnik zwrotu kapitału:

α=

r (1 + r ) n
(1 + r ) n − 1

(5)

wzór określający roczny koszt oczyszczania ścieków (1) można zapisać w postaci:

Kr =I α +Ke.

(6)

Stąd jednostkowy roczny koszt oczyszczania ścieków można określić za pomocą poniższego wzoru:

kr =

I ⋅ α + Ke
W

(7)

gdzie:
kr – jednostkowy roczny koszt oczyszczania ścieków, zł/m3/rok;
W – efekt użytkowy określony, na przykład za pomocą ilości oczyszczonych
ścieków, m3/rok.
Określony według wzoru (7) wskaźnik jednostkowego rocznego kosztu oczyszczania ścieków znajduje zastosowanie w analizie porównawczej. Analiza taka wymaga doprowadzenia wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji,
określonych dla poszczególnych wariantów, do jednakowego poziomu cen.

Analiza efektywności kosztowej wybranych indywidualnych systemów usuwania i oczyszczania ścieków
Nakłady inwestycyjne na budowę wybranych indywidualnych systemów usuwania i oczyszczania ścieków oraz koszty ich eksploatacji zostały określone na podstawie informacji uzyskanych od producentów lub dostawców tych urządzeń. Przy
wykonywaniu obliczeń dla wszystkich rozpatrywanych rodzajów urządzeń przyjęto
jednakowy efekt użytkowy określony średnią dobową ilością gromadzonych
i oczyszczanych ścieków, wynoszącą Qdśr = 0,75 m3/d. Wielkość ta odpowiada przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków przyjmującej ścieki bytowe od
178

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

5 mieszkańców przy średnim jednostkowym zużyciu wody 150 dm3/M/d. Dla
wszystkich typów przydomowych oczyszczalni ścieków założono ten sam stopień
redukcji BZT5, wynoszący 95%.
Do obliczenia wielkości współczynnika zwrotu kapitału przyjęto dla analizowanych indywidualnych systemów usuwania i oczyszczania ścieków, stopę dyskontową r = 5%, a przewidywany okres eksploatacji tych systemów n = 30 lat. Wówczas
otrzymuje się współczynnik zwrotu kapitału, α = 0,0650.
Wielkości oczekiwanych, całkowitych rocznych, miesięcznych oraz jednostkowych kosztów indywidualnych systemów do gromadzenia lub oczyszczania ścieków
zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Z
 estawienie oczekiwanych, całkowitych, rocznych, miesięcznych oraz jednostkowych
kosztów przydomowych urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków (poziom cen
z 2010 roku)
Table 1. C
 omparison of the expected, total annual, monthly and unit costs of domestic wastewater
disposal and treatment equipment (2010 price level)
Rodzaj urządzenia
do gromadzenia lub
oczyszczania ścieków
Zbiornik bezodpływowy
EURO-PLAST
Osadnik gnilny trójkomorowy
z drenażem rozsączającym
ATLANTIS 2000
Oczyszczalnia zblokowana
ze złożem biologicznym
BIOCLERE
Oczyszczalnia zblokowana
z komorą osadu czynnego
PROX AT 6
Oczyszczalnia gruntowo
– roślinna IBMER

Nakłady
Roczne koszty
inwestycyjne
eksploatacji
I
Ke

Oczekiwany koszt całkowity

[zł]

[zł/rok]

roczny
Kr
[zł/rok]

4992,00

3120,00

3000,00

miesięczny jednostkowy
[zł/m-c]

[zł/m3/rok]

3.444,48

287,04

12,58

150,00

345,00

28,75

1,26

8000,00

170,00

690,00

57,50

2,52

7500,00

334,00

821,50

68,46

3,00

5000,00

100,00

425,00

35,42

1,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] oraz informacji uzyskanych od producentów.
Source: own study based on [5] and manufacturers’ information.

Jak wynika z tabeli 1 najniższe nakłady inwestycyjne są ponoszone przy
budowie osadnika gnilnego trójkomorowego z drenażem rozsączającym typu
ATLANTIS 2000. Niską wartością nakładów inwestycyjnych charakteryzują się
również zbiornik bezodpływowy typu EURO-PLAST oraz oczyszczalnia gruntoworoślinna typu IBMER.
Najwyższe nakłady inwestycyjne trzeba ponieść przy budowie oczyszczalni
zblokowanych ze złożami biologicznymi lub komorami z osadem czynnym typu
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BIOCLERE oraz PROX AT 6. Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnie zblokowane
są o 47-64% wyższe niż na oczyszczalnię gruntowo-roślinną typu IBMER.
Najniższe koszty eksploatacji odnotowano w przypadku oczyszczalni gruntowo-roślinnej typu IBMER. Również niskimi kosztami eksploatacji charakteryzuje
się osadnik gnilny trójkomorowy z drenażem rozsączającym typu ATLANTIS.
Roczne koszty eksploatacji zblokowanych oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE oraz PROX AT 6 ze złożem biologicznym i komorą osadu czynnego są około
2-3 razy wyższe niż koszty eksploatacji oczyszczalni gruntowo-roślinnej oraz osadnika gnilnego typu ATLANTIS 2000 z drenażem rozsączającym.
Najwyższy roczny koszt eksploatacji stwierdzono w przypadku zbiornika bezodpływowego typu EURO-PLAST. Jest on ponad trzydziestokrotnie wyższy niż
koszt eksploatacji oczyszczalni gruntowo-roślinnej typu IBMER. Wynika to z konieczności częstego opróżniania tego rodzaju zbiornika i transportowania ścieków
taborem asenizacyjnym do najbliższych komunalnych oczyszczalni ścieków.
Najtańszym, z pięciu porównywanych w tabeli 1 urządzeń, okazał się osadnik
gnilny trójkomorowy z drenażem rozsączającym typu ATLANTIS 2000 oraz
oczyszczalnia gruntowo-roślinna typu IBMER. Badania jednostkowych kosztów
eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków były także prowadzone przez Halickiego i in. [3] na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, położonej na terenie województwa podlaskiego. Średni koszt eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków został określony, dla poziomu cen 2008 roku, w wysokości 0,50 zł/m3.

Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka
W Gminie Dąbrowa Białostocka od 2 lat jest wdrażany Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Obecnie obsługują one 120 mieszkańców, ale
szacuje się, że w latach 2010 – 2011 zostaną zrealizowane jeszcze 252 inwestycje.
W tym programie 75 % inwestycji jest finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe środki pochodzą
z budżetu gminy, a także od osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Program jest realizowany przy udziale Instytutu Ekologii Stosowanej (I.E.S.) z siedzibą w Zielonej Górze [8].
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są budowane przez odpowiednią firmę lub
same osoby zainteresowane. Mieszkańcy gminy wykonują oczyszczalnie pod nadzorem specjalistów z Instytutu Ekologii Stosowanej. Prowadzone są również spotkania
informacyjne z mieszkańcami, na których wyjaśniane są szczegóły budowy przydomowych oczyszczalni, a także ich dalsza eksploatacja. Instytut dostarcza gminie
projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, który jest identyczny dla wszystkich
mieszkańców, dzięki temu koszty sporządzenia projektu rozkładają się na wielu zainteresowanych.
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U tych osób, które zdecydują się na budowę przydomowej oczyszczalni sprawdza się możliwości lokalizacyjne oczyszczalni wraz z poszczególnymi jej elementami. Następnie jest przygotowywana dokumentacja techniczna oczyszczalni. Po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego przystępuje się do budowy. Po zakończeniu
prac następuje odbiór wykonania przydomowej oczyszczalni oraz wystawienie gwarancji, dowóz roślin i Bio–Humixu (biopreparat powodujący zaszczepienie i szybki
rozwój fory bakteryjnej w filtrze roślinnym) otrzymanych od Instytutu Ekologii Stosowanej.
Średnio kwota kosztów budowy nie przekracza 3100,00 zł, można jednak modyfikować oczyszczalnię w zakresie przepompowni lub wykorzystania istniejącego
osadnika. Roczne koszty eksploatacji takiej oczyszczalnie wynoszą ok. 50,00 zł [8].
Na fotografii 1 znajduje się przykład przydomowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej w gminie Dąbrowa Białostocka.

Fot. 1. P
 rzykład przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w ramach Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka. Źródło: Instytut Ekologii
Stosowanej. Witryna internetowa. http://www.ies.zgora.pl, stan z 04.01.2011 r.
Phot. 1. E
 xemplary domestic wastewater treatment plant in the commune of Dąbrowa Białostocka,
constructed within framework of the Program for Construction of Domestic Wastewater
Treatment Plants. Source: Institute for Applied Ecology. Website. http://www.ies.zgora.pl, as of
Jan. 4, 2011

Wnioski
Najniższe nakłady inwestycyjne są ponoszone przy budowie zbiorników bezodpływowych oraz osadników gnilnych trójkomorowych z drenażem rozsączającym.
Niskimi wartościami nakładów inwestycyjnych charakteryzują się również oczysz181
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czalnie gruntowo-roślinne. Najwyższe nakłady inwestycyjne trzeba ponieść przy budowie oczyszczalni zblokowanych ze złożami biologicznymi lub komorami z osadem czynnym. Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnie zblokowane są o 47-64%
wyższe niż na oczyszczalnie gruntowo-roślinne.
Najniższe koszty eksploatacji odnotowano w przypadku oczyszczalni gruntowo-roślinnych. Również niskimi kosztami eksploatacji charakteryzuje się osadnik
gnilny trójkomorowy z drenażem rozsączającym.
Roczne koszty eksploatacji zblokowanych oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym są 4-6 razy wyższe niż koszty eksploatacji oczyszczalni gruntowo-roślinnych oraz osadników gnilnych. Najwyższe roczne koszty eksploatacji stwierdzono w
przypadku zbiorników bezodpływowych. Są one ponad dwudziestokrotnie wyższe
niż koszty eksploatacji oczyszczalni gruntowo-roślinnych. Wynika to z konieczności
częstego opróżniania tych zbiorników i transportowania ścieków taborem asenizacyjnym do najbliższych stacji zlewnych.
Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków
zależą w dużym stopniu od warunków lokalnych. Przy stosunkowo dużej wymaganej powierzchni istotnym składnikiem nakładów może być koszt działki, na której
powstanie oczyszczalnia. Często można wykorzystać w tym celu tanie nieużytki.
Roczny, oczekiwany koszt oczyszczania ścieków odniesiony do 1 m3 ścieków,
może być przyjęty jako podstawa do ustalenia ceny za odprowadzanie ścieków.
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COSTS-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF INDIVIDUAL WASTEWATER DISPOSAL
AND TREATMENT SYSTEMS
Abstract. Characteristics of individual wastewater disposal and treatment systems most often used
in Podlaskie voivodeship are discussed in the paper. The level of annual indices as well as monthly
and daily unit costs of wastewater disposal and treatment are determined for these systems. Next,
a comparative analysis of these indices is carried out. It allows to select an individual wastewater
disposal and treatment system which generates minimum costs. Representative of the Program for
Construction of Domestic Wastewater Treatment Plants, an on-site wastewater treatment plant constructed in Dąbrowa Białostocka is also discussed in the paper.
Keywords: individual systems, wastewater disposal and treatment, cost-effectiveness indices, minimum cost.
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