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Polska jest jednym z najubo¿szych w zasoby wodne krajów Europy. Ochrona wód
jest wiêc niezwykle wa¿nym elementem polityki ekologicznej oraz gospodarczej Pañstwa.
Niezbêdnym warunkiem poprawy jakoœci zasobów wodnych jest ograniczenie wp³ywu
œcieków komunalnych i przemys³owych oraz zanieczyszczeñ rolniczych na wody
powierzchniowe i podziemne. Dodatkowe zobowi¹zania w tej dziedzinie nak³ada na Polskê
akcesja do Unii Europejskiej. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz inne akty prawne UE
okreœlaj¹ normatywne wymagania dla œcieków i zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód,
w szczególnoœci dla œcieków komunalnych i azotanów ze Ÿróde³ rolniczych.
Odpowiedzialnoœæ za realizacjê polityki wodnej w dziedzinie ochrony wód przed
zanieczyszczeniami spoczywa w zasadniczym stopniu na samorz¹dach. W ci¹gu
najbli¿szych kilkunastu lat konieczne bêd¹ kosztowne inwestycje zwi¹zane z budow¹
systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni œcieków.
Celem przewodnika jest prezentacja alternatywnego, wobec tradycyjnego,
sposobu oczyszczania œcieków, którego wa¿nymi zaletami s¹ wzglêdnie niskie koszty
budowy i eksploatacji. Systemy oczyszczania œcieków wykorzystuj¹ce oczyszczalnie
roœlinne s¹ rozpowszechnione w wielu krajach Europy. W Polsce obiekty tego typu powstaj¹
od pocz¹tku lat 90-tych. Przydatnoœæ tej technologii zosta³a wiêc praktycznie
zweryfikowana w polskich warunkach. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku
opieraj¹ siê w du¿ym stopniu na tych doœwiadczeniach.
Oczyszczalnie roœlinne stosowane s¹ do oczyszczania œcieków pochodz¹cych z
ró¿nych Ÿróde³. Udowodniono równie¿ ich przydatnoœæ do usuwania zanieczyszczeñ, w tym
azotu, z wód sp³ywaj¹cych z terenów u¿ytkowanych rolniczo. Oczyszczalnie roœlinne
u¿ywane do oczyszczania œcieków bytowych sprawdzaj¹ siê w szerokiej skali, od
pojedynczych gospodarstw domowych po miejscowoœci, których populacja liczy
kilkanaœcie tysiêcy mieszkañców. W³aœciwie zaprojektowana i u¿ytkowana oczyszczalnia
roœlinna mo¿e byæ zlokalizowana w bezpoœredniej bliskoœci siedzib ludzkich, gdy¿ nie jest
uci¹¿liwa dla mieszkañców. Wykorzystanie oczyszczalni tego typu pozwala na
zdecentralizowanie oczyszczania œcieków, a wiêc na ograniczenie kosztów zwi¹zanych z
budow¹ kanalizacji. Oczyszczalnia roœlinna jest w istocie sztucznie stworzonym obszarem
podmok³ym, dlatego budowa takich obiektów przynosi dodatkowe korzyœci ekologiczne,
krajobrazowe, rekreacyjne i edukacyjne.
Niniejszy przewodnik prezentuje zasady dzia³ania i rozwi¹zania stosowane w
oczyszczalniach roœlinnych oraz praktyczne informacje zwi¹zane z aspektami prawnymi,
przygotowaniem i finansowaniem inwestycji. Przewodnik ma s³u¿yæ pomoc¹ przede
wszystkim osobom odpowiedzialnym w gminach za gospodarkê wodno-œciekow¹, ale
mo¿e byæ pomocny równie¿ indywidualnym inwestorom zainteresowanym wykorzystaniem
technologii roœlinnych oczyszczalni œcieków w swoich gospodarstwach domowych, rolnych
czy przedsiêbiorstwach.

ROZDZIA£ 2

PROBLEM ŒCIEKÓW W POLSCE

W Polsce stan gospodarki wodno-œciekowej daleki jest od zadawalaj¹cego, co
wymaga podjêcia wielu dzia³añ w celu osi¹gniêcia zrównowa¿onej gospodarki wodnej w
naszym kraju.
Najwa¿niejsze problemy polskiej gospodarki wodno-œciekowej:
niedostateczne zasoby wody (jedne z najni¿szych w Europie)
niska jakoœæ wód p³yn¹cych, zw³aszcza ze wzglêdu na obecnoœæ zanieczyszczeñ
bakteriologicznych
nierozwi¹zany problem œcieków z obszarów wiejskich o rozproszonej zabudowie:
olbrzymie koszty kanalizacji, trudnoœci z zastosowaniem tradycyjnych technologii
(zmiany iloœci œcieków, koniecznoœæ ci¹g³ego nadzoru technicznego, wysokie
koszty eksploatacji, problem osadów œciekowych)
zanikanie obszarów podmok³ych, utrata bioró¿norodnoœci, zmniejszenie lokalnej
retencji wodnej
W naszym kraju, wbrew obiegowym opiniom, mamy ma³o wody ( jedne z
najni¿szych zasobów w Europie, porównywalne do zasobów Egiptu ), dodatkowo w
znakomitej wiêkszoœci przypadków woda, któr¹ dysponujemy jest z³ej jakoœci. Ponad 95%
rzek nale¿y do trzeciej klasy czystoœci lub jest pozaklasowa, co jest spowodowane
dostawaniem siê do œrodowiska olbrzymiej iloœci œcieków komunalnych nieoczyszczonych
lub oczyszczonych w stopniu niedostatecznym.
Poprawa jakoœci zasobów wodnych i uporz¹dkowanie gospodarki wodnoœciekowej w naszym kraju s¹ wymieniane wœród priorytetowych zadañ stoj¹cych przed
Polsk¹ w procesie dostosowania do Unii Europejskiej.
Problem oczyszczania œcieków jest szczególnie trudny do rozwi¹zania na
terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie. Budowa kanalizacji jest w takim przypadku
bardzo kosztowna, niejednokrotnie trudna do technicznej realizacji. Poza tym eksploatacja
tradycyjnych oczyszczalni œcieków równie¿ rodzi wiele problemów, przede wszystkim ze
wzglêdu na du¿e wahania iloœci i sk³adu œcieków oraz koniecznoœæ specjalistycznego
nadzoru przy eksploatacji urz¹dzeñ. Stosowane obecnie szeroko zbiorniki bezodp³ywowe
(tzw. szamba) nie spe³niaj¹ swojej roli czêsto s¹ nieszczelne albo ich zawartoœæ, zamiast
do oczyszczalni, trafia do rzek i wód gruntowych powoduj¹c ich ska¿enie.
Niezbêdne jest poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, które zapewni¹ odpowiedni¹
efektywnoœæ oczyszczania œcieków, a jednoczeœnie dostosowane bêd¹ do mo¿liwoœci
ekonomicznych lokalnych spo³ecznoœci oraz do specyfiki warunków: zabudowy, topografii
terenu, charakterystyki œcieków, walorów krajobrazowych i przyrodniczych.
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PROBLEM ŒCIEKÓW W POLSCE
Problemy i bariery w realizacji zrównowa¿onego rozwoju lokalnego wynikaj¹ce z
niskiej jakoœci i iloœci wody:
zagro¿enia zdrowotne,
straty ekonomiczne: wy¿sze koszty produkcji wody do picia, w hodowli ryb,
produkcji ¿ywnoœci,
zubo¿enie zasobów naturalnych, degradacja obszarów cennych przyrodniczo,
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utrata mo¿liwoœci zwi¹zanych z turystyk¹, a w szczególnoœci agroturystyk¹,

Oczywiœcie nie jest to problem dotycz¹cy wy³¹cznie Polski, z podobnymi
trudnoœciami od wielu lat borykaj¹ siê spo³eczeñstwa Stanów Zjednoczonych, krajów
skandynawskich, pañstw Europy Zachodniej. We wszystkich tych krajach, jako
uzupe³nienie konwencjonalnych technik oczyszczania œcieków, szerokie zastosowanie
znalaz³y oczyszczalnie roœlinne, których zasada dzia³ania opiera siê na wykorzystaniu
zdolnoœci ekosystemów bagiennych do oczyszczania wody. Ta technologia ekologiczna ma
szereg unikalnych i cennych cech, z których najwa¿niejsze to odpornoœæ na zmienne
warunki ( iloœæ i sk³ad dop³ywaj¹cych œcieków, temperatura otoczenia ), estetyka,
energooszczêdnoœæ, minimalny wp³yw na krajobraz i œrodowisko, prostota konstrukcji,
mo¿liwoœæ wykorzystania do budowy lokalnych zasobów i si³y roboczej. Roœlinne
oczyszczalnie œcieków znajduj¹ zastosowanie wszêdzie tam gdzie tradycyjne systemy
zawodz¹ lub ich u¿ycie jest trudne ze wzglêdów finansowych, technicznych czy
œrodowiskowych. U¿ywa siê ich przede wszystkim na obszarach o zabudowie
rozproszonej, w terenach górskich, w miejscach cennych przyrodniczo i krajobrazowo, w
przypadku sezonowego przebywania mieszkañców.
Bior¹c pod uwagê szereg zalet oczyszczalni roœlinnych, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
wkrótce zajm¹ zas³u¿one miejsce w polskiej gospodarce wodno-œciekowej, podobnie jak
ma to miejsce w innych krajach.
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ROZDZIA£ 3

BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA ROŒLINNEJ OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW

Oczyszczanie œcieków w ekosystemach bagiennych by³o jednym z pierwszych sposobów
na radzenie sobie z powstaj¹cymi w miastach i osadach œciekami. Metoda ta pojawi³a siê w
drugiej po³owie XIX wieku zarówno w USA jak i w Europie (Niemcy), a stosowane wtedy
rozwi¹zania w niektórych przypadkach dzia³aj¹ do dnia dzisiejszego.
Pierwsze naukowe badania dotycz¹ce mo¿liwoœci oczyszczania œcieków oraz tworzenie
wytycznych do projektowania i budowania roœlinnych oczyszczalni œcieków mia³y miejsce w
latach 60 w Niemczech w instytucie Maxa Plancka. Zastosowany tam proces oczyszczania
zasta³ nazwany metod¹ strefy korzeniowej. Gwa³towny wzrost zainteresowania t¹ metod¹
nast¹pi³ w latach 80. Powsta³y instytucje specjalizuj¹ce siê w projektowaniu i budowaniu
oczyszczalni roœlinnych. W Polsce zainteresowanie tanimi a zarazem wydajnymi metodami
oczyszczania œcieków wzros³o na pocz¹tku lat 90 po politycznej transformacji i ustanowieniu
nowego prawa ochrony œrodowiska. W nastêpnych latach zaczê³o siê pojawiaæ coraz wiêcej
firm i organizacji oferuj¹cych oczyszczalnie roœlinne. Opierano siê g³ównie na
doœwiadczeniach z krajów Europy Zachodniej oraz z USA.
Terminy teren podmok³y, bagno, ekosystem bagienny, mokrad³o opisuj¹ du¿¹ grupê
systemów ekologicznych. Ekosystemy bagienne s¹ to miejsca w sposób sta³y lub okresowy
zalane wod¹. Zrozumienie funkcjonowania, procesów biologicznych fizycznych i chemicznych
zachodz¹cych w ekosystemach bagiennych jest kluczowym elementem przy projektowaniu i
budowaniu oczyszczalni roœlinnej
Roœlinne oczyszczalnie œcieków mo¿na ogólnie zdefiniowaæ jako ekosystemy bagienne
sztucznie tworzone w celu oczyszczania œcieków lub podczyszczania wód. W oczyszczalniach
roœlinnych za oczyszczanie odpowiada z³o¿ony kompleks jakim jest woda, pod³o¿e mineralne,
obumar³e czêœci roœlin, ¿ywe roœliny, ogromna liczba mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki ,
grzyby) oraz zwierzêta (bezkrêgowce i krêgowce). W ramach zale¿noœci pomiêdzy
poszczególnymi elementami wystêpuje du¿a iloœæ mechanizmów usuwaj¹cych
zanieczyszczenia ze œcieków. Nazewnictwo spotykane dla tego typu oczyszczalni to:
oczyszczalnie hydrobotaniczne, oczyszczalnie hydrofitowe, glebowo-korzeniowe.
Cechy oczyszczalni roœlinnych:
niskie koszty budowy wynikaj¹ce z zastosowania ma³ej iloœci urz¹dzeñ technicznych
niskie koszty utrzymania i dzia³ania, bardzo ma³e zu¿ycie energii elektrycznej
nie jest wymagana specjalistyczna obs³uga
oczyszczalnie roœlinne toleruj¹ zmiany w iloœci dop³ywaj¹cych œcieków
tworz¹ odpowiednie œrodowisko dla ¿ycia wielu gatunków roœlin i zwierz¹t
mog¹ byæ wkomponowane w otaczaj¹cy krajobraz, co jest dodatkowym estetycznym
walorem, zw³aszcza jeœli oczyszczalnia ma byæ budowana na terenie obszarowej formy
ochrony przyrody jak¹ jest park narodowy lub park krajobrazowy
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BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA ROŒLINNEJ OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW
RODZAJE STOSOWANYCH OCZYSZCZALNI ROŒLINNYCH
G³ównym kryterium podzia³u stosowanych oczyszczalni roœlinnych jest sposób, w jaki
przep³ywaj¹ œcieki oraz rodzaj stosowanej roœlinnoœci.
Oczyszczalnie z przep³ywem podpowierzchniowym poziomym
W oczyszczalniach tych œcieki przep³ywaj¹ w
kierunku poziomym przez kompleks roœlinnogruntowy kilka centymetrów pod powierzchni¹
z³o¿a. Poletko wype³nione jest ¿wirem lub
piaskiem o jednakowej œrednicy ziaren. W celu
równomiernego rozprowadzenia œcieków w
ca³ym przekroju stosuje siê obsypkê kamienn¹
na wlocie. Podobne rozwi¹zanie stosuje siê na
wylocie.

PRZEWODNIK
DLA GMIN

Oczyszczalnie z przep³ywem podpowierzchniowym pionowym
Œcieki s¹ rozprowadzane nad poletkiem
nastêpnie przep³ywaj¹c w kierunku pionowym
s¹ zbierane drena¿em na dnie. Poletko nie jest
zasilane w sposób ci¹g³y. Stosuje siê cykliczne
nape³nianie i opró¿nianie œciekami. W poletku
stosuje siê warstwowe u³o¿enie materia³u
filtruj¹cego, od najmniejszej œrednicy na
powierzchni do kamieni na dnie poletka.

Oczyszczalnie z powierzchniowym przep³ywem œcieków
Podstawowym elementem wyró¿niaj¹cym tego typu oczyszczalnie jest przep³yw
odbywaj¹cy siê nad powierzchni¹ gruntu. G³êbokoœæ obiektów waha siê od kilku centymetrów
do ok. 3 metrów. Czêsto stosuje siê w nich przegrody hydrauliczne lub s¹ one tworzone w
postaci kana³ów serpentynowych wyd³u¿aj¹cych czas przebywania œcieków. Przyk³ady
rozwi¹zañ z ró¿n¹ form¹ zastosowanej roœlinnoœci przedstawione s¹ na poni¿szych rysunkach.
Oczyszczalnie z roœlinnoœci¹ wynurzon¹

Oczyszczalnie z roœlinnoœci¹ p³ywaj¹c¹

Oczyszczalnie z roœlinnoœci¹ zanurzon¹

Oczyszczalnie z roœlinnoœci¹
tworz¹c¹ p³ywaj¹ce maty
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Uk³ady mieszane roœlinnych oczyszczalni œcieków
Wspomniane rodzaje oczyszczalni roœlinnych mo¿na stosowaæ w uk³adach mieszanych co
zwiêksza efektywnoœæ oczyszczania œcieków.

BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA ROŒLINNEJ OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW

KONSTRUKCJA OCZYSZCZALNI NA PRZYK£ADZIE OCZYSZCZALNI Z
PRZEP£YWEM PODPOWIERZCHNIOWYM

Materia³ wype³niaj¹cy - dobór odpowiedniego materia³u wype³niaj¹cego ma
kluczowe znaczenie dla efektywnoœci oczyszczania œcieków. Gleba oraz materia³ o bardzo
ma³ej œrednicy cz¹stek charakteryzuje siê du¿¹ powierzchni¹ dla rozwoju mikroflory
bakteryjnej a zarazem posiada nisk¹ przewodnoœæ hydrauliczn¹. W przypadku du¿ych
kamieni (np. o œrednicy ok. 30cm) uzyskujemy du¿¹ przewodnoœæ hydrauliczn¹ ale ma³¹
powierzchniê dostêpn¹ dla pe³ni¹cych g³ówn¹ rolê w oczyszczaniu œcieków
mikroorganizmów. Optymalnym rozwi¹zaniem jest stosowanie ¿wiru (o œrednicy 8-16mm),
który zarówno zapewnia swobodny przep³yw œcieków, jak i mo¿liwie du¿¹ powierzchniê dla
rozwoju mikroorganizmów. G³êbokoœæ oczyszczalni roœlinnej jest zwi¹zana z g³êbokoœci¹
zakorzenienia roœlinnoœci i wynosi oko³o 1 metra.
Roœlinnoœæ - przy wyborze odpowiedniej roœlinnoœci bierze siê g³ównie pod uwagê
normalny oraz spodziewany ekstremalny ( minimalny i maksymalny ) poziom wody w
oczyszczalni roœlinnej oraz warunki klimatyczne. Stosuje siê gatunki roœlin bardzo dobrze
rozwijaj¹ce siê w ekosystemach bagiennych przystosowanych do ci¹g³ego lub okresowego
zatopienia systemu korzeniowego. W Polskim klimacie wystêpuje oko³o 60 gatunków roœlin,
które nadaj¹ siê do zastosowania w oczyszczalniach roœlinnych. Mo¿na stosowaæ kompozycje wielo- jak i jednogatunkowe. Stwierdzono, ¿e du¿o wiêksz¹ efektywnoœæ oczyszczania
maj¹ obiekty gêsto poroœniête roœlinnoœci¹, ni¿ obiekty, na których roœlinnoœæ jest
przerzedzona.
Uszczelnienie od pod³o¿a - oczyszczalnia roœlinna powinna byæ uszczelniona od
pod³o¿a w celu unikniêcia przedostania siê zanieczyszczeñ ze œcieków do wód podziemnych.
Mo¿na wykorzystaæ uszczelnienie naturalne wystêpuj¹ce w miejscu zastosowania
oczyszczalni. Jest to mo¿liwe gdy przepuszczalnoœæ wody w gruncie jest bardzo ma³a jak to
ma miejsce w przypadku pod³o¿a gliniastego. W innych przypadkach do uszczelnienia mo¿e
byæ zastosowana folia, beton, glina.
Hydraulika - na system hydrauliczny oczyszczalni sk³ada siê system rur
doprowadzaj¹cych œcieki, system drena¿owy zbieraj¹cy oczyszczona wodê oraz studzienka
kontroluj¹ca poziom œcieków.
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Zasada dzia³ania oczyszczalni roœlinnej
Oczyszczalnie roœlinne s¹ stosowane do oczyszczania œcieków pochodz¹cych z
pojedynczych domów jak i z ca³ych wsi oraz ma³ych miast. Liczba obs³ugiwanych
mieszkañców, a zw³aszcza rodzaj oczyszczanych œcieków maj¹ istotny wp³yw na sposób
projektowania oraz konfiguracjê stosowanych obiektów roœlinnych. Najczêœciej obiekt roœlinny
poprzedzony jes t osadnikiem, gdzie odbywa siê wstêpny proces oczyszczania. G³ównym
zadaniem osadników jest usuniêcie czêœci zawiesin, piasku, wiêkszych zanieczyszczeñ
mechanicznych niesionych przez
Schemat najprostszego uk³adu z zastosowaniem oczyszczalni
œcieki oraz wstêpne usuwanie
roœlinnej
materii organicznej.
Oczyszczalnia roœlinna
W nastêpnej kolejnoœci œcieki
Osadnik
Stopieñ biologiczny
wstêpny
trafiaj¹ do obiektu roœlinnego.
Œcieki
Œcieki przep³ywaj¹c przez z³o¿e
Odbiornik: rów,
surowe
grunt, strumieñ
wype³niaj¹ce oczyszczalnie i
strefê korzeniow¹ roœlin ulegaj¹
oczyszczeniu. Pomimo tego, ¿e
oczyszczalnia taka ma stosunkowo prost¹ budowê, oczyszczanie nastêpuje na drodze
skomplikowanego wspó³dzia³ania procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych. W
oczyszczalni roœlinnej zachodz¹ wiêc wszystkie te procesy, które wykorzystywane s¹ w
konwencjonalnej oczyszczalni.
Z³o¿e ¿wirowe wraz z wytworzon¹ na jego ziarnach b³on¹ biologiczn¹ oraz z
korzeniami i obumar³ymi czêœciami roœlin tworz¹ swego rodzaju filtr, który posiada du¿¹
zdolnoœæ do wy³apywania i zatrzymywania zanieczyszczeñ. W zale¿noœci od w³aœciwoœci i
stanu skupienia zanieczyszczeñ zatrzymywane s¹ one w ró¿ny sposób. Mianowicie, czêœci
zawieszone ulegaj¹ mechanicznemu osadzaniu lub filtrowaniu. Zanieczyszczenia w formie
p³ynnej s¹ adsorbowane na ziarnach wype³nienia lub te¿ ulegaj¹ biosorbcji na b³onie
biologicznej i korzeniach roœlin. Czêœæ zanieczyszczeñ jest str¹cana.
Zanieczyszczenia, które uleg³y zatrzymaniu s¹ nastêpnie rozk³adane. Za te procesy
odpowiedzialne s¹ g³ównie mikroorganizmy. Roœliny bagienne posiadaj¹ unikatow¹ zdolnoœæ
do transportowania tlenu do czêœci
korzeniowej. Generalnie w z³o¿u, przez
Transport tlenu w strefie korzeniowej
które przep³ywaj¹ œcieki, panuj¹ warunki
O2
beztlenowe. Jednak w wyniku transportu
tlenu , wokó³
korzeni
powstaj¹
Korzeñ
mikrostrefy tlenowe, które s¹siaduj¹
bezpoœrednio ze stref¹ beztlenow¹.
Strefa tlenowa
Tworzy siê w
ten
sposób,
Strefa beztlenowa
charakterystyczny
dla
systemów
bagiennych ,
efekt
rezosferyczny,
polegaj¹cy
na
powstaniu
skomplikowanej mozaiki stref tlenowych
i beztlenowych. Stwarza to warunki dla
bytowania olbrzymiej ró¿norodnoœci
drobnoustrojów. Poza tym system korzeniowy roœlin wy¿szych tworzy du¿¹ powierzchniê, na
której mikroorganizmy maj¹ dogodne warunki do rozwoju. Szacuje siê, ¿e w z³o¿u
oczyszczalni roœlinnej wystêpuje oko³o 100 razy wiêcej mikroorganizmów ni¿ w osadzie
czynnym stosowanym w tradycyjnych oczyszczalniach. Specyficzne warunki powoduj¹, ¿e
procesy rozk³adu zachodz¹ równolegle na drodze tlenowej i beztlenowej.

BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA ROŒLINNEJ OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW
W wyniku dzia³ania ró¿norodnych, wzajemnie powi¹zanych procesów
biochemicznych substancje obecne w œciekach zostaj¹ roz³o¿one na zwi¹zki ³atwe do
przyswojenia przez drobnoustroje i roœliny wy¿sze. Znaczn¹ czêœæ sk³adników uzyskanych
w ten sposób wykorzystuj¹ same drobnoustroje w procesach ¿yciowych, a tylko niewielka
pozosta³a iloœæ (oko³o 10%) wykorzystywana jest przez roœliny zielone.
Produkty metabolizmu bakterii i przemian chemicznych opuszczaj¹ z³o¿e w formie
gazowej (g³ównie CO2 z rozk³adu
Mechanizmy usuwania zanieczyszczeñ
materi organicznej i N2 z przemian
zwi¹zków
azotu ) .
Czêœæ
zanieczyszczeñ
tworzy
osad
lub
Gazy
zostaje
zaadsorbowana
na
ziarnach
Pobieranie
Transport
z³o¿a. Pozosta³a czêœæ opuszcza
przez
tlenu
roœliny
z³o¿e z wyp³ywaj¹cymi œciekami.
Oczyszczalnie roœlinne usuwaj¹
Aktywnoœæ
Sedymentacja mikroorganizmów
zanieczyszczenia zawarte w œciekach
Filtacja
Dop³yw
Odp³yw
Sorpcja
Przemiany
równie¿ w warunkach zimowych.
Str¹canie
chemiczne
W okresie tym nastêpuje oko³o 20%
Osad
spadek wydajnoœci oczyszczania.
Temperatura œcieków wynosi kilka stopni Celcjusza. Przy niskich temperaturach zaczynaj¹
dominowaæ mikroorganizmy zimnolubne,które dalej przeprowadzaj¹ procesy oczyszczania.
Potwierdzaj¹ to badania przeprowadzone w krajach skandynawskich. Warunkiem
niezamarzania oczyszczalni jest ci¹g³y dop³yw œcieków. Obumar³e fragmenty roœlin oraz
warstwa œniegu stanowi¹ dobry izolator termiczny w okresie zimowym.
Procesy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeñ ze œcieków w oczyszczalniach z
przep³ywem powierzchniowym i podpowierzchniowym.
WskaŸnik
Zanieczyszczenia

Oczyszczalnie z przep³ywem
powierzchniowym

Oczyszczalnie z przep³ywem podpowierzchniowym

Materia
Organiczna

Rozk³ad biologiczny przez tlenowe oraz
beztlenowe bakterie, unosz¹ce siê w wodzie
oraz wystêpuj¹ce na powierzchni roœlin oraz
cz¹stek osadu dennego

Rozk³ad biologiczny przez tlenowe oraz beztlenowe
bakterie wystêpuj¹ce na powierzchni z³o¿a
wype³niaj¹cego oraz rozwijaj¹ce siê w strefie
korzeniowej roœlin

Zawiesina

Sedymentacja, filtracja

Filtracja, sedymentacja

Azot

Nitryfikacja/denitryfikacja, pobieranie przez
roœliny, ulatnianie amoniaku

Nitryfikacja/Denitryfikacja, pobieranie przez roœliny,
ulatnianie amoniaku

Fosfor

Sedymentacja, pobieranie przez roœliny

Filtracja, adsorpcja na materiale wype³niaj¹cym,
sedymentacja, pobieranie przez roœliny

Metale ciê¿kie

Adsorpcja na ¿yj¹cych oraz obumar³ych
fragmentach roœlin oraz na cz¹stkach
mineralnych i organicznych
osadu dennego

Adsorpcja na materiale wype³niaj¹cym z³o¿e,
materiale organicznym, w strefie korzeniowej roœlin

Organizmy
chorobotwórcze
(Bakterie, paso¿yty)

Naturalne obumieranie, drapie¿nictwo,
sedymentacja, wydzielanie
antybiotyków przez korzenie roœlin

Naturalny obumieranie, drapie¿nictwo,
sedymentacja, wydzielanie antybiotyków przez
korzenie roœlin
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ROŒLINNE
OCZYSZCZALNIE
ŒCIEKÓW

ROZDZIA£ 4

ZASTOSOWANIE ROŒLINNYCH OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW

PRZEWODNIK
DLA GMIN

Roœlinne oczyszczalnie œcieków mog¹ byæ wykorzystane do rozwi¹zywania ca³ej
gamy problemów, z których najwa¿niejsze to:
oczyszczanie œcieków komunalnych
oczyszczanie wód deszczowych
oczyszczanie odcieków ze sk³adowisk odpadów
obróbka osadów œciekowych
ochrona ujêæ wody
oczyszczanie œcieków przemys³owych
oczyszczanie œcieków rolniczych
doczyszczanie œcieków oczyszczanych w konwencjonalnych oczyszczalniach œcieków
oczyszczanie œcieków ze stacji paliw
Oczyszczanie œcieków komunalnych
Oczyszczalnie roœlinne s¹ najczêœciej wykorzystywane do oczyszczania œcieków
komunalnych. Systemy te doskonale nadaj¹ siê do zastosowania w przypadku obszarów
wiejskich o rozproszonej zabudowie; w terenach górskich i podgórskich, oraz wszêdzie tam,
gdzie zbudowanie kanalizacji jest trudne. Oczyszczalnie te mog¹ byæ zastosowane na
obszarach cennych przyrodniczo i o chronionym krajobrazie, gdzie lokalizacja
konwencjonalnych oczyszczalni mog³aby powodowaæ ich degradacjê; tak¿e w przypadku
budynków u¿ytkowanych sezonowo lub o bardzo du¿ych wahaniach iloœci œcieków.
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Przydomowa oczyszczalnia œcieków Krempna, Magurski Park

ZASTOSOWANIE ROŒLINNYCH OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW
OCZYSZCZANIE WÓD DESZCZOWYCH
Oczyszczalnie roœlinne doskonale nadaj¹ siê do oczyszczania wód deszczowych
ujmowanych z obszarów zabudowy, terenów przemys³owych, pól uprawnych, jak równie¿ z
dróg i parkingów. Zapewniaj¹ dobr¹ efektywnoœæ usuwania zanieczyszczeñ (szczególnie
zawiesin ogólnych), poprawiaj¹ lokaln¹ retencjê, pozwalaj¹ na gospodarcze wykorzystanie
oczyszczonych wód, zmniejszaj¹ erozjê. Oczyszczalnie stanowi¹ równie¿ lokaln¹ atrakcjê:
park wodny, który mo¿e s³u¿yæ mieszkañcom jako miejsce spacerów i wypoczynku, wspania³y
obiekt dla edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Park wodny - oczyszczalnia wód deszczowych w Enköping (Szwecja), (zdjêcie
opublikowane dziêki uprzejmoœci Gminy Enköping)

OCZYSZCZANIE ODCIEKÓW ZE SK£ADOWISK ODPADÓW
Odcieki ze sk³adowisk s¹ ogromnym problemem nierozerwalnie zwi¹zanym z
funkcjonowaniem sk³adowisk odpadów komunalnych, które w Polsce s¹ wci¹¿ dominuj¹c¹
form¹ gospodarki odpadami. Szeroka gama zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w odcieku,
wysokie ich stê¿enia, okresowe zmiany zarówno sk³adu jak i iloœci odcieku sprawiaj¹, ¿e
konwencjonalne metody oczyszczania s¹ technicznie bardzo trudne do zastosowania,
kosztowne, a uzyskane efekty czêsto niezadowalaj¹ce. Oczyszczalnia roœlinna jako system
bardzo odporny na zmienne warunki, stanowi obiecuj¹c¹ technologiê postêpowania z
odciekami ze sk³adowisk. Mo¿e byæ stosowana zarówno w celu podczyszczenia odcieków
przed skierowaniem ich do oczyszczalni komunalnej, jak te¿, jako kompletny i ekologiczny
sposób rozwi¹zania problemu odcieków w miejscu ich powstania na sk³adowisku.
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Eksperymentalna oczyszczalnia odcieków na sk³adowisku odpadów komunalnych w Skawinie

ROŒLINNE
OCZYSZCZALNIE
ŒCIEKÓW

ZASTOSOWANIE ROŒLINNYCH OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW
Doczyszczanie œcieków z konwencjonalnych oczyszczalni
Wraz z pog³êbianiem siê naszej wiedzy i ze wzrostem œwiadomoœci ekologicznej,
zwiêkszaj¹ siê oczekiwania spo³eczeñstwa dotycz¹ce jakoœci œrodowiska, a co za tym idzie
zaostrzeniu ulegaj¹ standardy œrodowiskowe, w tym równie¿ te dotycz¹ce sprawnoœci
oczyszczania œcieków w oczyszczalniach komunalnych. Nasze wst¹pienie do Unii
Europejskiej i zwi¹zane z ni¹ dostosowanie polskich regulacji do prawa unijnego
spowodowa³o dalsze zwiêkszenie wymogów w tym zakresie. Szereg obecnie
eksploatowanych oczyszczalni nie bêdzie w stanie sprostaæ nowym wymaganiom.

PRZEWODNIK
DLA GMIN

Oczyszczalnia roœlinna stanowi¹ca koñcowy etap oczyszczalni œcieków komunalnych w Ekeby
(Szwecja, (publikacja za zgod¹ Eskilstuna Energi & Miljö)
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Oczyszczalnie roœlinne s¹ z powodzeniem stosowane na ca³ym œwiecie do
doczyszczania œcieków wyp³ywaj¹cych z oczyszczalni konwencjonalnych w celu poprawy
wskaŸników fizyko-chemicznych, podniesienia
efektywnoœci procesów oczyszczania. W
Skandynawii sztuczne mokrad³a bardzo
czêsto u¿ywane s¹ jako ostatni, koñcowy etap
obróbki œcieków , po oczyszczeniu na
zasadniczej
oczyszczalni
stosuj¹cej
konwencjonaln¹ technologiê. Przes³anki dla
stosowania takiego rozwi¹zania to , obok
poprawy jakoœci wyp³ywaj¹cych œcieków,
poprawa
ekologicznego
wizerunku
oczyszczalni, zminimalizowanie negatywnego
wp³ywu na œrodowisko, poprawa lokalnej
bioró¿norodnoœci i estetyki. W Polsce istnieje
ogromna iloœæ oczyszczalni komunalnych (o
starszej technologii lub tych obs³uguj¹cych
ma³e spo³ecznoœci), w przypadku których
zastosowanie doczyszczania na systemach
roœlinnych umo¿liwi³oby dalsze wydajne ich
funkcjonowanie.
Sztuczne mokrad³o s³u¿¹ce do oczyszczania œcieków
komunalnych w Oxelösund (Szwecja) (autor zdjêcia jest Bo Björkdahl)

ZASTOSOWANIE ROŒLINNYCH OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW
Oczyszczanie œcieków ze stacji paliw
Œcieki z obiektów przeznaczonych do dystrybucji i sprzeda¿y paliw p³ynnych
stanowi¹ wci¹¿ nierozwi¹zany problem, którego znaczenie roœnie proporcjonalnie do wzrostu
iloœci pojazdów na naszych drogach. Ze wzglêdu na obecnoœæ substancji ropopochodnych
niemo¿liwe jest bezpoœrednie odprowadzanie tych œcieków do kanalizacji komunalnej. Polskie
przepisy nak³adaj¹ obowi¹zek wstêpnego ich podczyszczenia. Obecnie w tym celu stosuje siê
separatory substancji ropopochodnych, które s¹ k³opotliwe i kosztowne w u¿yciu, a dodatkowo
nie rozwi¹zuj¹ problemu, gdy¿ powstaj¹cy w efekcie ich pracy osad stanowi odpad
niebezpieczny i jego utylizacja jest niezwykle trudna. Zastosowanie oczyszczalni roœlinnej
pozwala na racjonalne i stosunkowo ma³o kosztowne rozwi¹zanie problemu tego rodzaju
œcieków. Technologia ta oferuje rozwi¹zania dostosowane do specyficznych warunków
panuj¹cych na danej stacji; nawet w przypadku obiektów dysponuj¹cych bardzo ograniczon¹
iloœci¹ wolnej przestrzeni (po³o¿onych w miastach, w gêstej zabudowie) mo¿na stosowaæ
oczyszczalnie szklarniowe.

Oczyszczalnia szklarniowa œcieków pochodz¹cych ze stacji benzynowej wchodz¹cej w sk³ad sieci stacji
BP (Szwecja)
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EKONOMIA

PRZEWODNIK
DLA GMIN

PORÓWNAWCZA ANALIZA KOSZTÓW OCZYSZCZALNI ROŒLINNYCH I
KONWENCJONALNYCH
Poni¿sze wykresy i tabele pokazuj¹ rezultaty symulacji kosztów budowy i eksploatacji
oczyszczalni roœlinnych obs³uguj¹cych odpowiednio: 5, 2500, 30000 osób. Dla uzyskania
pe³niejszego obrazu, koszty oczyszczalni roœlinnych zosta³y porównane z kosztami
tradycyjnych rozwi¹zañ.
Wykonane obliczenia maj¹ z koniecznoœci charakter uproszczony, obejmuj¹ jednak
wszystkie zasadnicze elementy inwestycji, poza nak³adami na wykup gruntu pod
oczyszczalniê. Pominiêcie tego czynnika by³o podyktowane ogromn¹ rozpiêtoœci¹ cen
ziemi w naszym kraju. Oczywiœcie przedstawione analizy bardzo ³atwo mo¿na uzupe³niæ
o ten element, pamiêtaj¹c ¿e powierzchnia oczyszczalni hydrofitowej niezbêdna do
2
obs³ugi jednego mieszkañca wynosi oko³o 6 m .
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla oczyszczalni roœlinnych zosta³y obliczone na
podstawie informacji z istniej¹cych obiektów ( oczyszczalnia przy Zespole Szkó³
Rolniczych w Wtryni, oczyszczalnie ogrodowe w Krempnej oraz w Lutowiskach).
Podobnie by³o w przypadku oczyszczalni konwencjonalnych, obok danych z
funkcjonuj¹cego obiektu w gminie Markowa , wykorzystano równie¿ liczne dane
literaturowe oraz oferty firm wykonuj¹cych tego typu inwestycje.
Przybli¿one koszty budowy i eksploatacji roœlinnej oczyszczalni œcieków i szczelnego
szamba (dla 5 osób)

Zbiornik bezodp³ywowy
Oczyszczalnia roœlinna
Koszty budowy [z³]
4000
7773
Roczne koszty eksploatacji [z³]
2000
270
Kwota zaoszczêdzona w okresie 10 lat eksploatacji: 17300 z³

W przypadku obiektu dla 5 osób porównywano przydomow¹ oczyszczalniê roœlinn¹
oraz okresowo wywo¿ony zbiornik bezodp³ywowy. Oczywiœcie koszty budowy szamba s¹
du¿o ni¿sze, ni¿ nak³ady inwestycyjne na oczyszczalniê, która obok zasadniczego z³o¿a
roœlinnego, wymaga równie¿ osadnika wstêpnego. Jednak, jak wynika z wykresu, ju¿ po
dwóch latach wydatki sumaryczne s¹ ni¿sze dla oczyszczalni ni¿ dla zbiornika.
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EKONOMIA
Dla 2500 osób porównano oczyszczalniê roœlinn¹ z tradycyjn¹ mechanicznobiologiczn¹ oczyszczalni¹ œcieków komunalnych. Okazuje siê, ¿e porównanie wypad³o na
korzyœæ oczyszczalni roœlinnej, która jest tañsza zarówno na etapie budowy jak i póŸniejszej
eksploatacji. Jak powszechnie wiadomo, najwiêksze wydatki w przypadku eksploatacji
oczyszczalni konwencjonalnej ponoszone s¹ na energiê elektryczn¹ oraz p³ace. Oczyszczalnia
roœlinna charakteryzuje siê minimalnym zu¿yciem energii elektrycznej, wymaga równie¿
mniejszej obs³ugi, nadzoru i remontów. Z tego wzglêdu koszty eksploatacyjne s¹ dla niej du¿o
ni¿sze. Potwierdzaj¹ to równie¿ wyniki dla obiektu obs³uguj¹cego 30 tysiêcy osób. Oczywiœcie
obiektów tego typu nie spotykamy w Polsce, a ich budowa wymaga³aby terenu o odpowiedniej
powierzchni i korzystnej topografii. Jednak oczyszczalnie roœlinne takich rozmiarów s¹
budowane w œwiecie, a wykonane analizy pokazuj¹, ¿e poza zyskami dla œrodowiska,
przynosz¹ wymierne zyski ekonomiczne.
Porównanie kosztów eksploatacji oczyszczalni roœlinnej i konwencjonalnej dla œredniej gminy
(2500 mieszkañców) z uwzglêdnieniem kosztów budowy

Oczyszczalnia konwencjonalna
Oczyszczalnia roœlinna
Koszty budowy [tys. z³]
1663
1619
Roczne koszty eksploatacji [tys.z³]
132,2
83,8
Kwota zaoszczêdzona w okresie 10 lat eksploatacji: 491 tys. z³

Porównianie kosztów eksploatacji oczyszczalni roœlinnej i konwencjonalnej dla 30 tys. Miasta
z uwzglêdnieniem kosztów budowy

Oczyszczalnia konwencjonalna
Oczyszczalnia roœlinna
Koszty budowy [tys. z³]
11525
14250
Roczne koszty eksploatacji [tys. z³]
1485
739
Kwota zaoszczêdzona w okresie 10 lat eksploatacji: 7470 tys. z³
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OCZYSZCZALNIE OGRODOWE

PRZEWODNIK
DLA GMIN

BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA OCZYSZCZALNI OGRODOWEJ
Oczyszczalnie ogrodowe to rodzaj oczyszczalni roœlinnych, których zasada
dzia³ania opiera siê na wykorzystaniu naturalnych procesów oczyszczania wody
zachodz¹cych w ekosystemach bagiennych. Oczyszczalnie ogrodowe konstruowane s¹ w
formie z³o¿a ¿wirowego o podpowierzchniowym przep³ywie poziomym, które jest obsadzone
wielogatunkow¹ plantacj¹ roœlinn¹ z³o¿on¹ z gatunków bagiennych charakterystycznych dla
danego obszaru.

Schemat budowy oczyszczalni ogrodowej
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Cechy odró¿niaj¹ce oczyszczalniê ogrodow¹ od powszechnie stosowanych
oczyszczalni roœlinnych to przede wszystkim specjalna kompozycja roœlin dostosowana do
jakoœci œcieków, lokalnych warunków klimatycznych, a tak¿e upodobañ u¿ytkownika. W
tradycyjnych oczyszczalniach roœlinnych stosuje siê przewa¿nie tylko jeden gatunek roœlin trzcinê pospolit¹, pa³kê szerokolistn¹, sitowie lub wierzbê. Oprócz wysokich walorów
estetycznych, zró¿nicowana roœlinnoœæ w oczyszczalni ogrodowej przynosi dodatkowe
korzyœci, takie jak: zwiêkszona skutecznoœæ oczyszczania œcieków wynikaj¹ca z
ró¿norodnoœci systemów korzeniowych oraz wiêksza odpornoœæ ró¿nogatunkowej
kompozycji na czynniki zewnêtrzne. Inne cechy szczególne oczyszczalni ogrodowej to m. in.
specjalna konstrukcja i sposób wype³nienia poletka oraz szczególny uk³ad elementów
doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych œcieki.
Niektóre z wymienionych cech maj¹ pierwszorzêdne znaczenie dla gospodarki
œciekowej i powoduj¹, ¿e technologia ta doskonale nadaje siê do zastosowania w warunkach
rozproszonej zabudowy, w obszarach wiejskich, jak równie¿ wszêdzie tam, gdzie mamy do
czynienia z du¿¹ zmiennoœci¹ produkcji œcieków (hotele, pensjonaty, budynki u¿ytkowane
sezonowo, itp...).

Oczyszczalnia ogrodowa Emu Creek w Australii

Przede wszystkim dziêki du¿ym zdolnoœciom adaptacji siê systemu do zmieniaj¹cych siê
warunków oczyszczalnie te s¹ praktycznie nieczu³e na, nawet stosunkowo du¿e, wahania iloœci i
sk³adu œcieków. Brak urz¹dzeñ mechanicznych oraz brak koniecznoœci dodawania œrodków
chemicznych sprawiaj¹, ¿e eksploatacja tego typu systemów jest tania i stosunkowo prosta. Poza
tym nieskomplikowana konstrukcja sprawia, ¿e wiele prac mo¿e byæ wykonana z wykorzystaniem
lokalnych zasobów, w tym równie¿ si³y roboczej. Na tym nie koñcz¹ siê korzyœci wynikaj¹ce ze
stosowania oczyszczalni ogrodowych; zyskujemy równie¿ lokaln¹ atrakcjê turystyczn¹, miejsce
ciekawe przyrodniczo, estetyczne, o du¿ej bioró¿norodnoœci, poprawiaj¹ce lokaln¹ retencjê wody.
Dobór odpowiednich gatunków roœlin do oczyszczalni ogrodowej jest szczególnie istotny
na obszarach o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych ( parki krajobrazowe, parki
narodowe, obszary chronionego krajobrazu, itd.....).

G³ówne warunki jakie powinny spe³niaæ roœliny stosowane
w oczyszczalniach ogrodowych to:
przystosowanie do lokalnych warunków
klimatycznych i œrodowiskowych (szkodniki,
choroby),
brak w³aœciwoœci inwazyjnych tzn. roœliny nie
mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla otaczaj¹cego
ekosystemu,
odpornoœæ na zanieczyszczenia zawarte w
œciekach,
tolerancja na wilgotne warunki pod³o¿a,
³atwoœæ przyjmowania siê i dalszego wzrostu.
Kosaciec ¿ó³ty (Iris pseudoacorus
L.) roœnie na terenach podmok³ych.
Dobrze czuje siê tak¿e w
oczyszczalniach roœlinnych

Kluczem do prawid³owego i d³ugotrwa³ego funkcjonowania technologii Oczyszczalnie
ogrodowe - Ogrody dla czystej wody® jest dobry projekt i poprawna instalacja systemu. Aby
zapewniæ jedno i drugie ka¿da oczyszczalnia musi byæ zaprojektowana indywidualnie w oparciu o
dane o warunkach i rodzaju odprowadzanych œcieków i wzglêdy lokalizacyjne. Powierzchnia
oczyszczalni przypadaj¹ca na jedn¹ osobê to 5-7 m2.
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OCZYSZCZALNIE OGRODOWE
Najprostszy system oczyszczania œcieków w oczyszczalni ogrodowej sk³ada siê ze
szczelnego osadnika gnilnego z zainstalowanym specjalnym filtrem usuwaj¹cym wiêksze czêœci
sta³e oraz poletka wype³nionego ¿wirem odpowiedniej wielkoœci i specjalnej kompozycji roœlin.
Budowa oczyszczalni rozpoczyna siê od przygotowania i uszczelnienia gruntu oraz monta¿u
sytemu rur doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych œcieki. Po przeprowadzeniu testu na
szczelnoœæ, poletko wype³nia siê ¿wirem i sadzi siê roœliny. Od tego momentu system jest gotowy
do pracy.
Konserwacja oczyszczalni ogrodowych jest bardzo ³atwa i tania. Nie s¹ u¿ywane ¿adne
elementy ruchome, które mog¹ siê zepsuæ lub które trzeba wymieniaæ, nie stosuje siê te¿ ¿adnych
œrodków chemicznych. Jak w ka¿dym ogrodzie trzeba sprawdzaæ poziom wody oraz kontrolowaæ
przyrost niechcianych gatunków roœlin. Osady mog¹ byæ wywo¿one co 10-15 lat. Wielk¹ przewag¹
tego systemu nad tradycyjnymi systemami oczyszczania œcieków jest stosowanie lokalnej si³y
roboczej i miejscowych materia³ów zamiast kupna drogich, importowanych urz¹dzeñ i
chemikaliów. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ogrodowej obejmuj¹ce projekt i budowê (³¹cznie z
osadnikiem gnilnym) dla 4-osobowej rodziny wynosz¹ oko³o 8,5 tys. PLN. Przy wykorzystaniu
lokalnej si³y roboczej i materia³ów koszty te mo¿na znacznie zredukowaæ.
Posiadanie oczyszczalni ogrodowej mo¿e dostarczaæ szeregu korzyœci ekonomicznych:
mo¿na pozyskiwaæ kwiaty, kosiæ trawê na paszê dla zwierz¹t gospodarskich. Gatunki drzewiaste
mog¹ byæ u¿ywane na opa³ lub w innych celach (np. produkcja wikliny).Oczyszczalnie ogrodowe
wzbogacaj¹ lokalne biocenozy tworz¹c dogodne tereny siedliskowe dla wielu gatunków roœlin i
zwierz¹t oraz kreuj¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹ u m³odzie¿y i lokalnej spo³ecznoœci. Na terenach o
wysokiej wartoœci krajobrazowej i przyrodniczej stanowi¹ atrakcje dla turystów. Ich wysokie walory
estetyczne sprawiaj¹, ¿e mog¹ s³u¿yæ jako piêkne ogrody dla domów, hoteli, instytucji publicznych.
Ponadto jako tereny podmok³e, kompensuj¹ utratê naturalnych ekosystemów.
Prawid³owo zaprojektowana i zwymiarowana oczyszczalnia ogrodowa spe³nia wszystkie
wymagania polskich przepisów ochrony œrodowiska, norm Unii Europejskiej, Amerykañskiej
Agencji Ochrony Œrodowiska (EPA) i niemieckich ATV.
Na prawid³owe funkcjonowanie oczyszczalni nie maj¹ wp³ywu œrodki chemiczne zwykle u¿ywane
w gospodarstwach domowych, takie jak proszki do prania, p³yny do mycia naczyñ, itd., gdy¿ s¹ one
dezaktywowane w zbiorniku gnilnym. Jedynie szczególnie toksyczne pestycydy mog¹ zak³óciæ wzrost
roœlin. Funkcjonowaniu oczyszczalni nie towarzyszy nieprzyjemny zapach, poniewa¿ œcieki przep³ywaj¹
kilka centymetrów pod powierzchni¹ ¿wiru. Z tego te¿ powodu na terenie oczyszczalni nie ma komarów.
Skutecznoœæ oczyszczania œcieków

Z badañ naukowych prowadzonych na ca³ym œwiecie w tym tak¿e w Polsce wynika, ¿e
oczyszczalnie roœlinne z poziomym, podpowierzchniowym przep³ywem œcieków charakteryzuj¹
siê wysok¹ skutecznoœci¹ w usuwaniu substancji organicznej (BZT5, ChZT), zawiesin oraz bakterii
ka³owych (98,9%). Usuwanie azotu i fosforu odbywa siê na nieco ni¿szym poziomie. W tabeli
porównano œrednie wartoœci podstawowych parametrów œcieków oczyszczonych w oczyszczalni
ogrodowej z obowi¹zuj¹cymi wartoœciami dopuszczalnymi.

OCZYSZCZALNIE OGRODOWE
Tabela. Podstawowe wskaŸniki jakoœci œcieków odprowadzanych z oczyszczalni ogrodowej
WskaŸnik
BZT5
ChZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny

Skutecznoœæ usuwania

> 85%
> 75%
> 80%
> 50%
> 50%

Przeciêtna wartoœæ na wyp³ywie* Wartoœæ dopuszczalna**

15 mg O2 /l
76 mg O2 /l
20 mg/l
25 mg N/l
3 mg P/l

40 mg O2 /l
150 mg O2 /l
50 mg/l
30 mg N/l
5 mg P/l

* wg za³¹cznika 1 do Rozporz¹dzenia MŒ z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu
œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia
16 grudnia 2002 r.)
** œrednie wartoœci w œciekach oczyszczonych w oczyszczalni ogrodowej
*** wartoœci wymagane wy³¹cznie w œciekach odprowadzanych do jezior i ich dop³ywów

OCZYSZCZALNIE OGRODOWE W ZIMIE
Najwiêcej obaw u potencjalnych u¿ytkowników wzbudza skutecznoœæ oczyszczania œcieków
w niskich temperaturach. Nale¿y podkreœliæ, ¿e oczyszczalnie z powodzeniem funkcjonuj¹ nawet
podczas surowych zim. Wynika to z faktu, ¿e ich sprawnoœæ nie zale¿y bezpoœrednio od stanu
wegetacji roœlin. Pomimo minusowej temperatury na zewn¹trz, w z³o¿u utrzymuje siê sta³a
temperatura, optymalna dla funkcjonowania mikroorganizmów. Te sta³e warunki zapewnione s¹
dziêki:
- izolacji, jak¹ tworz¹ uschniête naziemne czêœci roœlin, warstwa œniegu i sucha warstwa
wype³nienia ponad poziomem œcieków,
- sta³emu dop³ywowi œwie¿ych œcieków o stosunkowo wysokiej temperaturze,
- produkcji ciep³a w procesach biochemicznych prowadzonych przez mikroorganizmy,
które same zapewniaj¹ sobie sta³e, optymalne warunki termiczne.
Obni¿enie sprawnoœci oczyszczalni w okresie zimowym (szacowane na ok. 20%) uwzglêdniane jest
na etapie projektowania przez przyjêcie wiêkszej powierzchni poletka. Pod uwagê brane s¹ równie¿
lokalne warunki klimatyczne.
Du¿a ró¿norodnoœæ gatunkowa roœlin, mozaikowatoœæ poletek i wielka powierzchnia
kontaktu œcieków z mikroorganizmami sprawiaj¹, ¿e oczyszczalnie s¹ równie¿ odporne na wahania
iloœci i sk³adu œcieków. W przypadku braku œcieków przez d³u¿szy czas bakterie przechodz¹ w stan
uœpienia. W razie zwiêkszonego dop³ywu œcieków nastêpuje szybkie uaktywnianie siê
mikroorganizmów z³o¿a i ich dostosowywanie siê do nowych warunków, a równie¿ wiêksza ni¿ zwykle
iloœæ œcieków mo¿e byæ przerobiona z uwagi na du¿¹ powierzchniê oczyszczalni i spore zdolnoœci
buforowe. Takie w³aœciwoœci oczyszczalni powoduj¹, ¿e s¹ one czêsto u¿ywane do oczyszczania
œcieków z hoteli, miejscowoœci wypoczynkowych, barów i restauracji. W razie koniecznoœci lepszego
oczyszczania œcieków wystarczy zwiêkszyæ powierzchnie oczyszczalni lub zawróciæ oczyszczone
œcieki ponownie na poletko. Podobnie mo¿na post¹piæ w przypadku zwiêkszenia iloœci œcieków,
rozbudowy inwestycji lub przy³¹czenia dodatkowych dostawców œcieków. Badania wykaza³y, ¿e
oczyszczalnie roœlinne z powodzeniem oczyszczaj¹ œcieki przemys³owe o specyficznym sk³adzie.
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OCZYSZCZALNIE OGRODOWE
Oczyszczalnie ogrodowe w Polsce
W 2001 roku dziêki wspó³pracy Stowarzyszenia Dziedzictwo Karpat z Fundacj¹
Œwiatowych Raf Koralowych, Instytutem Ekotechniki z Londynu oraz Ogrodem Botanicznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego zmodyfikowano technologiê Wastewater Gardens™ w celu
przystosowania jej do warunków klimatycznych Europy Œrodkowej. Miêdzy innymi sporz¹dzono
listê gatunków roœlin, które mog¹ byæ u¿yte w oczyszczalniach ogrodowych w Polsce
po³udniowo-wschodniej. Obecnie obejmuje ona 66 gatunków charakterystycznych dla regionu i
jednoczeœnie ozdobnych oraz 36 gatunków lub rodzajów roœlin egzotycznych. W czerwcu 2002
zbudowano pierwsz¹ w Polsce oczyszczalniê ogrodow¹ dla stacji badawczej Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krempnej na terenie Magurskiego Parku Narodowego. W sadzie
przylegaj¹cym do stacji powsta³ piêkny ogród kwiatowy - oczyszczalnia ogrodowa o powierzchni
2
24 m .
Druga oczyszczalnia ogrodowa zosta³a zbudowana w czerwcu 2003 r. w Lutowiskach w
Bieszczadach. Instalacja ma charakter pilota¿owy i demonstracyjny. Oczyszcza czêœæ œcieków
powstaj¹cych w ok. 300 gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie miejscowoœci.
Pozosta³e œcieki doprowadzane s¹ do istniej¹cej konwencjonalnej oczyszczalni kontenerowej ze
z³o¿em biologicznym, która nie jest w pe³ni efektywna. Poletko o powierzchni ok.. 36 m2
wype³nione ¿wirem i obsadzone wielogatunkow¹ kompozycj¹ roœlin zaprojektowane zosta³o tak
3
by skutecznie oczyszczaæ œrednio ok. 0,7 m œcieków na dobê, co odpowiada iloœci produkowanej
przez 4-5 osobow¹ rodzinê.

ROZDZIA£ 7

ASPEKTY PRAWNE

Obowi¹zuj¹ce przepisy prawne zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska uwzglêdniaj¹
oczyszczalnie przydomowe jako istotny element ochrony wód przed zanieczyszczeniami.
Postêpowanie administracyjno-prawne zwi¹zane z budow¹ i eksploatacj¹ oczyszczalni nie jest
skomplikowane, a przygotowanie wymaganego zg³oszenia nie przekracza mo¿liwoœci
przeciêtnego inwestora.
3

Budowa obiektów do neutralizacji œcieków o wydajnoœci do 7,5 m na dobê, nie wymaga
zgodnie z Prawem Budowlanym pozwolenia na budowê, wymaga natomiast zg³oszenia do
w³aœciwego organu. Zg³oszenia, nale¿y dokonaæ przed zamierzonym terminem rozpoczêcia
robót budowlanych.
W zg³oszeniu nale¿y okreœliæ:
rodzaj,
zakres,
sposób wykonywania robót,
termin rozpoczêcia prac.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ:
oœwiadczenie (z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej ) o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane,
szkice lub rysunki (w zale¿noœci od potrzeb).
W razie koniecznoœci uzupe³nienia zg³oszenia, w³aœciwy organ nak³ada, w drodze
postanowienia, na zg³aszaj¹cego obowi¹zek uzupe³nienia, w okreœlonym terminie, brakuj¹cych
dokumentów, a w przypadku ich nieuzupe³nienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Do
wykonania robót budowlanych mo¿na przyst¹piæ, je¿eli w terminie 30dni od dnia dorêczenia
zg³oszenia w³aœciwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie póŸniej ni¿ po up³ywie dwóch lat od
okreœlonego w zg³oszeniu terminu ich rozpoczêcia
W³aœciwy organ mo¿e na³o¿yæ, obowi¹zek uzyskania pozwolenia na wykonanie
okreœlonego obiektu lub robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia, je¿eli ich
realizacja mo¿e naruszaæ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
spowodowaæ: zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu œrodowiska lub
stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych, wprowadzenie,
utrwalenie b¹dŸ zwiêkszenie ograniczeñ lub uci¹¿liwoœci dla terenów s¹siednich.
W³aœciwy organ mo¿e nakazaæ , w drodze decyzji, rozbiórkê obiektu budowlanego, lub jego
czêœci, bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zg³oszenia.
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Jako organ w³aœciwy w powy¿szych zg³oszeniach nale¿y rozumieæ starostê, który jest
organem administracji architektoniczno - budowlanej pierwszej instancji.
Zgodnie z nowym prawem budowlanym starosta nie mo¿e wed³ug artyku³u 82a ustawy, powierzyæ
gminom, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej w³aœciwoœci jako organu
administracji architektoniczno budowlanej.
Budowa ka¿dego obiektu budowlanego pozwala stosowaæ jedynie materia³y budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
3
Wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych œcieków w iloœc i poni¿ej 5 m /d
okreœlane jest na podstawie Ustawy Prawo Wodne, jako zwyk³e korzystanie z wód. Odprowadzanie
œcieków w ramach zwyk³ego korzystania z wód przys³uguje jedynie w³aœcicielowi gruntu, w
granicach terenu stanowi¹cego jego w³asnoœæ.
Oczyszczalnie œcieków o przepustowoœci do 5m3 na dobê, nie wymagaj¹ pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi.
Instalacje tego typu wymagaj¹ natomiast zg³oszenia odpowiedniemu organowi ochrony œrodowiska,
którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z uwagi na wprowadzanie œcieków do wód lub do
ziemi.
Minimalne odleg³oœci wymagane dla lokalizacji oczyszczalni przydomowych przedstawiono w tabeli:
Od
(element oczyszczalni)

Do
(element zagospodarowanie dzia³ki)

Odleg³oœæ

OSADNIK GNILNY

BUDYNEK JEDNORODZINNY

BEZPOŒREDNIE
S¥SIEDZTWO

SEPARATOR T£USZCZU,
NEUTRALIZATOR
ŒCIEKÓW

OKNA OTWIERALNE I DRZWI
BUDYNKU MIESZKALNEGO

min.5m

PRZEWÓD
ROZSACZAJ¥CY

STUDNIA DOSTARCZAJ¥CA
WODÊ DO SPO¯YCIA

min.30m

OCZYSZCZALNIA
SCIEKÓW

GRANICA DZIA£KI S¥SIEDNIEJ,
DROGI LUB CI¥GU PIESZEGO

min.2m

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w³aœciciel lub zarz¹dca obiektu budowlanego jest
obowi¹zany u¿ytkowaæ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony œrodowiska
oraz utrzymywaæ go w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym.
Obiekty budowlane powinny byæ w czasie ich u¿ytkowania poddawane przez w³aœciciela
lub zarz¹dcê okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu
technicznej sprawnoœci m.in. instalacji urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska
3

Je¿eli iloœæ œcieków odprowadzanych do oczyszczalni œcieków nie przekracza 5m na
dobê nie jest wymagana opinia terenowego inspektora ochrony œrodowiska .
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Œcieki wprowadzane do wód z oczyszczalni roœlinnych nie powinny przekraczaæ
najwy¿szych dopuszczalnych wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ okreœlonych w za³¹czniku nr 1
do Rozporz¹dzenia MŒ w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego.

ASPEKTY PRAWNE
Dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ z powy¿szego za³¹cznika przedstawia
poni¿sza tabela:

Lp.

Nazwa wskaŸnika

Jednostka

Najwy¿sze dopuszczalne
wartoœci wskaŸników

1.

Piêciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mgO2 / l

40

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

mg / l

50

3.

Zawiesiny ogólne

mg / l

50

4.

Azot ogólny

mgN / l

30

5.

Fosfor ogólny

mgP / l

5

Wartoœci wskaŸnika podane dla azotu i fosforu obowi¹zuj¹ jedynie dla œcieków
odprowadzanych do jezior i ich dop³ywów.
Omawiane Rozporz¹dzenie pozwala podwy¿szyæ najwy¿sze dopuszczalne wartoœci
wskaŸników podane w tabeli w przypadku rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych.
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Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
KONTAKT:
Http://www.nfosigw.gov.pl
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Celem dzia³alnoœci Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej jest
finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasiêgu ogólnopolskim oraz zadañ
lokalnych, istotnych ze wzglêdu na œrodowisko. Jako zadania priorytetowe traktuje siê w
szczególnoœci te przedsiêwziêcia, których realizacja wynika z koniecznoœci wype³nienia zobowi¹zañ
Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji i implementacji prawa unijnego.
O œrodki z Narodowego Funduszu mog¹ ubiegaæ siê: jednostki samorz¹du terytorialnego,
przedsiêbiorstwa, instytucje i urzêdy, szko³y wy¿sze i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony
zdrowia, organizacje pozarz¹dowe ( fundacje, stowarzyszenia ), administracja pañstwowa oraz
osoby fizyczne.
Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadaæ status prawny umo¿liwiaj¹cy im zawarcie umowy cywilno
- prawnej.
W Narodowym Funduszu stosowane s¹ trzy formy dofinansowywania:
finansowanie po¿yczkowe
finansowanie dotacyjne
finansowanie kapita³owe

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
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Wojewódzkie Fundusze finansuj¹, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej
pañstwa oraz województw, zadania ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji
zasady zrównowa¿onego rozwoju. Zasady udzielania i umarzania po¿yczek oraz udzielania
dotacji okreœlane s¹ w zale¿noœci od województwa, dla ka¿dego funduszu indywidualnie. Ze
œrodków Funduszu mo¿e byæ przyznana dotacja miêdzy innymi dla inwestorów, realizuj¹cych
zadania w zakresie ochrony wód, która polega na budowie kanalizacji i oczyszczalni œcieków o
3
przepustowoœci poni¿ej 10 m /dobê.

3

Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków o przepustowoœci do 10m / d
mo¿e byæ równie¿ przedmiotem kredytowania przez WFOŒiGW. Po¿yczki udzielane ze
œrodków Funduszu mog¹ dotyczyæ finansowania ma ksymalnie 70% kosztów zadañ
(netto) w przypadku podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych.
Fundusze gminne i powiatowe
Http://www.gmina.pl/
Osoby zainteresowane budow¹ oczyszczalni roœlinnych mog¹ równie¿ szukaæ wsparcia
finansowego oraz merytorycznego w organach w³adzy samorz¹dowej. Gminne oraz Powiatowe
Fundusze Ochrony Œrodowiska w wielu przypadkach wspomagaj¹ budowê oczyszczalni œcieków
komunalnych. Szereg Urzêdów Gminnych uruchamia specjalne programy promowania
oczyszczalni przydomowych, oferuje konkretn¹ pomoc przy projektowaniu i budowie tego typu
obiektów.

Ekofundusz
KONTAKT:
http://www.ekofundusz.org.pl
E-mail: info@ekofundusz.org.pl

EkoFundusz jest fundacj¹ powo³an¹ dla efektywnego zarz¹dzania œrodkami
finansowymi pochodz¹cymi z zamiany czêœci zagranicznego d³ugu na realizacjê przedsiêwziêæ
w zakresie ochrony œrodowiska (tzw. Ekokonwersja d³ugu). Zadaniem Fundacji jest
dofinansowanie przedsiêwziêæ w dziedzinie ochrony œrodowiska, które maj¹ istotne znaczenie
w skali regionu, kraju, jak równie¿ wp³ywaj¹ na osi¹gniêcie priorytetowych celów ekologicznych
w skali europejskiej, a nawet œwiatowej. EkoFundusz u³atwia równie¿ transfer na polski rynek
najlepszych technologii z krajów-donatorów, a tak¿e stymuluje rozwój polskiego przemys³u
ochrony œrodowiska. Lista programów priorytetowych okreœlana jest corocznie przez Zarz¹d
EkoFunduszu i publikowana na stronach Fundacji.
EkoFundusz finansuje projekty bezpoœrednio zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska w formie
bezzwrotnych dotacji. Wnioskodawca musi wykazaæ siê wiarygodnoœci¹ finansow¹, oraz
zapewniæ finansowanie czêœci projektu nie objêtej dotacj¹ EkoFunduszu. Z dotacji nie mog¹
korzystaæ przedsiêwziêcia, które kwalifikuj¹ siê do otrzymania dofinansowania w ramach
programów pomocowych Unii Europejskiej.
Poza rozpatrywaniem wniosków indywidualnych, nap³ywaj¹cych do EkoFunduszu,
Fundacja organizuje szereg konkursów, w których nagrody stanowi¹ dotacje na realizacjê
projektowanych przedsiêwziêæ.
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Bank Ochrony Œrodowiska
KONTAKT:
http://www.bosbank.pl

PRZEWODNIK
DLA GMIN

Bank Ochrony Œrodowiska S.A. specjalizuje siê w finansowaniu przedsiêwziêæ
s³u¿¹cych ochronie œrodowiska oraz realizacji kompleksowych us³ug finansowych dla projektów
na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. BOŒ oferuje szerok¹ gamê produktów bankowych
klientom korporacyjnym, detalicznym i jednostkom samorz¹dowym, jak równie¿ prowadzi
kompleksow¹ bankow¹ obs³ugê bud¿etów jednostek samorz¹dowych, w tym województw,
powiatów oraz gmin.
Wspó³pracuje z Narodowym oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, Fundacj¹ Polska Wieœ 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi. BOŒ udziela równie¿ kredyty
pomostowe i uzupe³niaj¹ce przeznaczone na inwestycje realizowane z wykorzystaniem
œrodków programów unijnych.

Fundusze Europejskie
Fundusz ISPA
http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/ispa/index.html
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Pomoc z funduszu ISPA (Instrument for Structural Policies for Preaccession) s³u¿y
osi¹ganiu standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony
œrodowiska.
ISPA jest instrumentem finansowym przeznaczonym do realizacji celów okreœlonych
w dokumencie "Partnerstwo dla Cz³onkostwa" oraz priorytetów wskazanych w Narodowym
Programie Przygotowania do Cz³onkostwa w UE .
Fundusz ISPA wspó³finansuje projekty inwestycyjne, które z racji swej wielkoœci nie
mog¹ byæ realizowane w oparciu o dotychczas istniej¹ce fundusze pomocowe UE. Ca³kowity
koszt przedsiêwziêcia zg³oszonego do funduszu nie powinien byæ mniejszy ni¿ 5 mln euro.
Nadzór nad poprawnym przygotowaniem projektów w sektorze œrodowiska, z ramienia Ministra
Œrodowiska oraz opracowaniem dokumentów okreœlaj¹cych inwestycyjn¹ strategiê
wykorzystania œrodków funduszu ISPA pe³ni Departament Obs³ugi Funduszy Zagranicznych
w Ministerstwie Œrodowiska. Minister Œrodowiska dokonuje wyboru z proponowanych przez
wnioskodawców przedsiêwziêæ, które zostaj¹ nastêpnie przed³o¿one Komisji Europejskiej z
wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu. O œrodki z funduszu mog¹ ubiegaæ siê samorz¹dy
terytorialne, organizacje samorz¹dowe oraz inne podmioty publiczne.

Fundusz Spójnoœci
Http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/index.shtml
E-mail: wpp@mos.gov.pl
Fundusz Spójnoœci to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej,
których Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkañca nie przekracza 90% œredniej PKB dla
wszystkich pañstw cz³onkowskich. Funduszu Spójnoœci ró¿ni siê od funduszy strukturalnych
krajowym, a nie regionalnym zasiêgiem pomocy. Decyzja o przyznaniu œrodków na
dofinansowanie podejmowana jest przez Komisjê Europejsk¹, a nie indywidualnie przez
pañstwo cz³onkowskie.
Instytucje wdra¿aj¹ce i zarz¹dzaj¹ce Funduszem Spójnoœci to: Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej; Ministerstwo Œrodowiska; Ministerstwa Finansów;
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi
funduszami ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej.
Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami koñcowymi Funduszu mog¹ byæ samorz¹dy
.
terytorialne oraz przedsiêbiorstwa komunalne.
G³ównym celem strategii œrodowiskowej Funduszu Spójnoœci jest wsparcie realizacji
zadañ inwestycyjnych w³adz publicznych w zakresie ochrony œrodowiska, wynikaj¹cych z
wdra¿ania prawa Unii Europejskiej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami finansowania,
pomoc z Funduszu Spójnoœci na okreœlony projekt wynosi od 80% do 85 % kosztów
kwalifikowanych. Pozosta³e co najmniej 15 % musi zostaæ zapewnione przez beneficjenta. W
celu wype³nienia wniosku wstêpnego do Funduszu Spójnoœci w postaci tzw. karty potencjalnego
przedsiêwziêcia nale¿y kontaktowaæ siê z wojewódzkimi funduszami ochrony œrodowiska i
gospodarki wodnej.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/index.shtml
E-mail: info.fundusze@mos.gov.pl
W zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, inicjatywy w dziedzinie
ochrony œrodowiska bêd¹ mia³y mo¿liwoœci otrzymania dofinansowania g³ównie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego g³ównym zadaniem jest
niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów nale¿¹cych do UE.
Dzia³ania z zakresu ochrony œrodowiska wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego bêd¹ realizowane w Polsce w ramach dwóch programów
operacyjnych: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw”.
Oba programy przygotowywane s¹ przez rz¹d w oparciu o Narodowy Planu Rozwoju
na lata 2004-2006. Pomoc w ramach programu adresowana jest do du¿ych, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Wszelkich informacji na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego udziela Departament Integracji Europejskiej Ministerstwa Œrodowiska
oraz Urzêdy Marsza³kowskie
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Fundusz LIFE
Http://www.europa.eu.int/comm/environment/life
G³ównym celem Programu LIFE jest wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu
wdra¿anie prawa wspólnotowego oraz wzmocnienie polityki w zakresie ochrony œrodowiska,
jak równie¿ wskazywanie nowych rozwi¹zañ problemów zwi¹zanych z wdra¿aniem i
realizacj¹ polityki ochrony œrodowiska. W ramach programu LIFE - Œrodowisko Komisja
Europejska udziela dofinansowania do projektów w wysokoœci do 50% kosztów. W ramach
programu LIFE-Nature maksymalny udzia³ wsparcia finansowego Wspólnoty wynosi od 50%
do 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym Komisja Europejska preferuje finansowanie
projektów, których ca³kowity bud¿et jest wy¿szy ni¿ 500.000 EURO.
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Poradnik powsta³ przy wspó³pracy:
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Katedra Fizyki Œrodowiska,Wydzia³ Fizyki i Techniki J¹drowej
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Instytut Nauk o Œrodowisku
Projekt “Primrose” - 5 program ramowy Unii Europejskiej
Stowarzyszenie Dziedzictwo Karpat
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