
 

Zał�cznik nr 1  
do Wniosku o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia 
 

 

Karta informacyjna przedsi �wzi�cia 
p.n.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – �ciekowej na terenie gmin 

powiatu dzier �oniowskiego – etap I”,  
 

Opracowano na podstawie Ustawy o udost �pnianiu informacji o �rodowisku 
i jego ochronie, udziale społecze �stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na �rodowisko 

 

Przedmiotowe przedsi�wzi�cie realizowane b�dzie w województwie dolno�l	skim, w 
powiecie dzier
oniowskim. W zakresie gospodarki �ciekowej realizowane b�dzie na 
obszarze 3 gmin: Gminy Bielawa, Gminy Miejskiej Dzier
oniów, Gminy Pieszyce oraz na 
obszarach, na których zlokalizowane b�d	 kolektory tranzytowe sieci kanalizacji sanitarnej 
mi�dzy miejscowo�ciami w/w gmin, a w zakresie gospodarki wodnej inwestycja b�dzie miała 
znacz	cy wpływ na 5 z 7 istniej	cych na terenie tego powiatu gmin: Gmin� Miejsk	 
Dzier
oniów, Gmin� Bielawa, Gmin� Pieszyce, Gmin� Niemcza, Gmin� Dzier
oniów oraz na 
obszary, na których zlokalizowana b�dzie tranzytowa sie� wodoci	gowa mi�dzy 
miejscowo�ciami w/w gmin. Dodatkowo przebudowie zostanie poddany SUW „Lubachów” 
(ze wzgl�du na jego strategiczne znaczenie dla obj�tego projektem regionu), le
	cy na 
terenie s	siednich Gmin: Walim i �widnica. 

 

Wnioskodawca ubiega si� o dofinansowanie przedmiotowego przedsi�wzi�cia ze �rodków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko. 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi �wzi�cia  

1.1 Rodzaj przedsiwzicia 

Przedmiotem inwestycji jest rozwi	zanie problemów gospodarki wodno - �ciekowej poprzez : 

� rozbudow� obiektów oczyszczalni �cieków w Dzier
oniowie oraz Bielawie, 

� przebudow� stacji uzdatniania wody w Zagórzu �l	skim, Dzier
oniowie oraz 
Kamionkach, 

� budow� stacji uzdatniania wody w Niemczy, 

� budow� nowych zbiorników na wod� o pojemno�ci V=2000 m3 w Pieszycach, 

� rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miejscowo�ci Dzier
oniów 
i Bielawa, 

� budow� kanalizacji sanitarnej w Dzier
oniowie i Pieszycach, 

� budow� sieci wodoci	gowych na trasie Dzier
oniów – Włóki (sie� tranzytowa, ok. 2,5 
km) oraz Dzier
oniów – Piława Górna (ok. 8 km), 

� budow� systemu monitoringu i sterowania obiektami infrastruktury kanalizacyjnej, 

� budow� systemu monitoringu i sterowania obiektami infrastruktury wodoci	gowej, 

 



 

1.2. Stan istniej�cy 

 

Na terenie obj�tym zakresem opracowania funkcjonuj� trzy odr�bne systemy kanalizacyjne, 
które stanowi� zlewnie trzech oczyszczalni �cieków.  

Wła�cicielem i ich eksploatatorem s� Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzier�oniowie. 

Zgodnie z danymi pochodz�cymi z WiK w Dzier�oniowie (dane dotycz�ce gmin: Bielawa, 
Pieszyce, a tak�e Gminy Miejskiej Dzier�oniów) za 2008 rok: 

� długo�� czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) liczyła 131 km,  

� liczba przykanalików wynosiła 4282 szt. (ł�cznie 63,9 km), 

� ilo�� �cieków odprowadzona do sieci kanalizacyjnej na terenie obj�tym projektem 
kształtowała si� na poziomie ok. 2487 tys. m3, z czego ilo�� �cieków z gospodarstw 
domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych wynosiła 1993,7 tys. m3, a od 
jednostek działalno�ci produkcyjnej (przedsi�biorstw, zakładów przemysłowych, 
budownictwa, transportu itp.) 504,2 tys. m3. 

Gminy o najwy�szym stopniu skanalizowania to Bielawa (99,5%) oraz Gmina Miejska 
Dzier�oniów (98,6%). Gmina Pieszyce skanalizowana jest w zdecydowanie mniejszym 
stopniu (48,5%). Ł�cznie z usług �wiadczonych przez Spółk� (w zakresie gospodarki wodnej 
i �ciekowej) korzysta ok. 100 tys. mieszka�ców. 

Wła�cicielem i eksploatatorem infrastruktury wodoci�gowej na terenie gmin obj�tych 
projektem s� Wodoci�gi i Kanalizacja  Spółka z o.o. w Dzier�oniowie. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem o wodoci�gach i kanalizacji za 2008 rok (dane dotycz�ce gmin: 
Miejskiej Dzier�oniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza, Dzier�oniów oraz Walim): 

� długo�� czynnej sieci rozdzielczej wodoci�gowej (bez przył�czy) liczyła 219,2 km,  

� liczba przył�czy wodoci�gowych wynosiła 6327 szt. (ł�cznie 118,1 km), 

� ilo�� wody pobranej z uj�� na terenie obj�tym projektem wyniosła 3726 tys. m3, w 
tym z uj�� powierzchniowych ok. 2888 tys. m3, 

� woda dostarczona do odbiorców pochodziła z uj�� zlokalizowanych w gminach 
obj�tych projektem oraz s�siednich i wyniosła ok. 2995 tys. m3, z czego ok. 2437 tys. 
m3 skierowane zostało na potrzeby gospodarstw domowych oraz indywidualnych 
gospodarstw rolnych. 

 

Gospodark� �ciekow� poszczególnych gmin przedstawiono poni�ej. 
 
GMINA BIELAWA: 

- podstaw� systemu jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia �cieków w Bielawie, 

- aktualne obci��enie oczyszczalni wynosi max. 7,5 tys. m3/d w pogodzie suchej oraz 
max 16 tys. m3/d w pogodzie mokrej (dane za rok 2008), 

- równowa�na liczba mieszka�ców kształtuje si� na poziomie RLM = 36 000 RLM, 

- sie� kanalizacji rozdzielczej na terenie gminy ma długo�� 56,6 km,  

      - funkcjonuje pi�� lokalnych prefabrykowanych pompowni �cieków oraz jedna         
        wykonana tradycyjnie. 

Problemem gminy Bielawa jest przedostawanie si� wód opadowych z kanalizacji    
deszczowej do kanalizacji sanitarnej w zwi�zku z wykonaniem wspólnych studni dla obu 
typów sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej). Podczas intensywnych opadów 



 

deszczu, wody opadowe przelewaj� si� do sieci sanitarnej i system zaczyna cz��ciowo 
funkcjonowa� jak sie� kanalizacyjna ogólnospławna. W rezultacie zakłóceniom ulega 
funkcjonowanie oczyszczalni, skutkuj�ce ni�sz� efektywno

�
ci� oczyszczania 

i problemami w dotrzymaniu ustalonych warunków jako
�
ciowych odprowadzanych �

cieków. 

Pracuj�ce w systemie prefabrykowane przepompownie s� w dobrym stanie technicznym, 
natomiast przepompownia wykonana tradycyjnie przy ul. Wodnej wymaga gruntownej 
przebudowy lub wymiany na nowy obiekt. Zawodne i niewystarczaj�ce s� równie� 
systemy sterowania i automatyki przepompowni.  

 

GMINA MIEJSKA DZIER�ONIÓW: 

• podstaw� systemu jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 
�
cieków w 

Dzier�oniowie, 

• aktualne obci��enie oczyszczalni wynosi max. 6,7 tys. m3/d w pogodzie suchej 
oraz max. 18 tys. m3/d w pogodzie mokrej (dane za rok 2008), 

• równowa�na liczba mieszka�ców kształtuje si� na poziomie RLM = 29 520, 

• istniej� dwa rodzaje sieci: sie� kanalizacji ogólnospławnej odprowadzaj�ca 
�
cieki 

sanitarne i deszczowe o długo
�
ci około 7,0 km oraz sie� kanalizacji rozdzielczej o 

długo
�
ci 61,0 km, 

• funkcjonuj� trzy lokalne prefabrykowane przepompownie 
�
cieków. 

Stan techniczny ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej jest zró�nicowany – niedostateczny 
szczególnie w odniesieniu do sieci wykonanej z rur kamionkowych. Istotnym problemem 
w tym wypadku wydaje si� by� infiltracja poprzez nieszczelne poł�czenia kielichowe. 
Dodatkowo system nie dysponuje odpowiedni� retencj� kanałow� oraz zbiornikami 
retencyjnymi, co powoduje, �e podczas opadów deszczu wyst�puj� liczne podtopienia 
sieci – szczególnie 

�
ródmie

�
cia. Obfite opady deszczu powoduj� znaczne wahania 

w przebiegu pracy oczyszczalni 
�
cieków, poniewa� nie została ona dostosowana do 

znacznych dopływów, które podczas opadów atmosferycznych przekraczaj� kilkakrotnie 
przepustowo

�� hydrauliczn� obiektu. 

Stan techniczny przepompowni w cz��ci konstrukcyjno – budowlanej ocenia si� jako 
bardzo dobry, niestety wysoce awaryjna jest praca samych pomp. Wirniki z no�ami 
tn�cymi ul�gaj� cz�stemu blokowaniu przez cz��ci stałe zawarte w 

�
ciekach. 

Niewystarczaj�ce i zawodne s� równie� systemy sterowania i automatyki. 

 

GMINA PIESZYCE: 

• podstaw� systemu jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 
�
cieków 

w Pieszycach,       

•   aktualne obci��enie oczyszczalni wynosi 1,1 tys. m3/dob�, 

•   równowa�na liczba mieszka�ców kształtuje si� na poziomie RLM = 3 263, 

•   istnieje sie� kanalizacji rozdzielczej o ł�cznej długo
�
ci 6,4 km, 

•   funkcjonuje jedna lokalna prefabrykowana pompownia 
�
cieków. 

Podobnie jak na całej sieci omawianego obszaru, równie� w Pieszycach istniej� 
nielegalne podł�czenia wód opadowych do kanałów sanitarnych. Głównym problemem 
jest jednak rozbudowa sieci na terenach dotychczas nie skanalizowanych, umo�liwiaj�ca 
rozwój tej miejscowo

�
ci. 



 

Jedna lokalna przepompownia �cieków jest w dobrym stanie technicznym, wymaga 
jedynie przebudowy układu sterowania. 

 

Stan istniej�cych obiektów kubaturowych na oczyszczalniach �cieków w Bielawie 
i Dzier�oniowie, przedstawiono poni�ej. 

 
OCZYSZCZALNIA �CIEKÓW W BIELAWIE  
 
Oczyszczalnia została zaprojektowana w 1996 r. i wybudowana na nast�puj�c� przepusto-
wo�� i parametry: 

� Q�r. d.=28 000 m3/dob�, 

� RLM = 126 000. 

Aktualnie obci��enie oczyszczalni przedstawia si� nast�puj�co: 

� Q�r.d.= 7,5 tys. m3/d  w pogodzie suchej oraz  max. 16 tys. m3/d w pogodzie 
deszczowej, 

� RLM =36 000. 

Oczyszczalnia kilka lat temu była modernizowana. Przebudowano głównie lini� �ciekow�, 
wykonuj�c reaktor biologiczny z komorami denitryfikacji i nitryfikacji oraz chemicznym 
usuwaniem fosforu w dwóch wariantach (dozowania koagulantu – na pocz�tku układu 
technologicznego oraz symultanicznie do komór reakcji). 

W cz��ci osadowej wykonano zag�szczacze grawitacyjne osadu surowego oraz osadu 
przefermentowanego, dwie WKF, stacj� mechanicznego odwadniania osadów, 
towarzysz�ce przepompownie osadów i odcieków oraz stacje wapnowania i higienizacji 
osadów. Modernizacja oczyszczalni została ukierunkowana na ilo�� i jako�� �cieków 
dopływaj�cych od mieszka�ców oraz z przemysłu włókienniczego.   

Modernizacj� nie obj�to cz��ci mechanicznej. Przestarzała konstrukcja systemu zgarniania i 
usuwania osadu w osadnikach wst�pnych i wtórnych jest przyczyn� niskiej ich sprawno�ci 
redukcji zawiesin. 

W zwi�zku z upadkiem przemysłu włókienniczego w Bielawie oczyszczalnia posiada 
obecnie znaczne rezerwy przepustowo�ci hydraulicznej, konieczne jest przystosowanie jej 
układu technologicznego do zmienionego składu jako�ciowego �cieków dopływaj�cych do 
jej zlewni, tj. zmiany ze �cieków przemysłowo – komunalnych na �cieki typowo komunalne 
oraz usprawnienie efektywno�ci oczyszczania �cieków w zakresie usuwania azotu , fosforu 
i zawiesin. Z uwagi na powy�sze konieczne jest równie� przystosowanie procesu 
technologicznego przeróbki osadów �ciekowych tj. mezofilnej fermentacji osadów i utylizacji 
biogazu. 

Odbiornikiem �cieków oczyszczonych z tej oczyszczalni jest potok Brz�czek (Pozwolenie 
wodnoprawne O�.IV – 6210/7/97). 
 
 
OCZYSZCZALNIA �CIEKÓW W DZIER	ONIOWIE 
 

Dopuszczalna przepustowo�� i parametry pracy oczyszczalni wynosz�: 
� Q�r. d.=7 500 m3/dob�, 

� RLM = 37 500. 

Aktualnie obci��enie oczyszczalni przedstawia si� nast�puj�co: 

� Q�r. d.= 6,7 tys. m3/d w pogodzie suchej oraz max. 18 tys. m3/d w pogodzie mokrej, 



 

� RLM = 29 520. 

Obiekt był poddany w ostatnich latach modernizacji głównie w cz��ci biologicznej 
oczyszczalni, poprzez wykonanie reaktora biologicznego z komorami beztlenowymi, 
denitryfikacji, nitryfikacyjno – denitryfikacyjnymi oraz nitryfikacyjnymi, a tak�e na wybranych 
obiektach linii osadowej – budowa WKF, zbiornika biogazu, budynku agregatów 
przystosowanych do opalania biogazem, hali wymienników ciepła, pompowni i instalacji 
towarzysz�cych. Do dalszego wykorzystania pozostawiono zag�szczacze grawitacyjne 
osadu oraz budynek z pras� ta

�
mow� do odwadniania osadów. Modernizacj� nie obj�to 

cz��ci mechanicznej oczyszczalni – krat, piaskownika, osadników wst�pnych oraz wtórnych, 
które wymagaj� modernizacji i przebudowy. Obiekt nale�y równie� wyposa�y� w zlewni� �
cieków dowo�onych. 

Odbiornikiem 
�
cieków oczyszczonych jest rzeka Piława (Pozwolenie wodnoprawne RL.V – 

6223-23/07). 
 

Gospodarka wodna poszczególnych gmin przedstawia si� nast�puj�co: 

 

GMINA  MIEJSKA DZIER�ONIÓW 

- zaopatrzenie w wod� Gminy Miejskiej Dzier�oniów zapewniaj� nast�puj�ce uj�cia 
powierzchniowe i podziemne: 

� grupa studni zlokalizowanych w okolicach Dzier�oniowa (Uciechów - 3 
studnie, 

       Tuszyn – 2 studnie, Borowica – 3 studnie, Kiełczyn – 1 studnia), 

� uj�cia powierzchniowe i studnia gł�binowa w Kamionkach, 

� uj�cie wody powierzchniowej ze zbiornika w Zagórzu �l�skim, 

� grupa  studni w Kamieniczkach; 

- dyspozycyjna wydajno
�� powy�szych uj�� wody wynosi aktualnie ok. 8,8 tys. m3/dob�, 

- woda surowa z powy�szych uj�� uzdatniana jest w 3 stacjach uzdatniania wody: 

� SUW „Cicha” w Dzier�oniowie, 

� SUW w Kamionkach, 

� SUW „Lubachów” w Zagórzu �l. 

 

GMINA BIELAWA 

- zaopatrzenie w wod� Gminy Bielawa zapewniaj� nast�puj�ce uj�cia powierzchniowe 
i podziemne: 

� uj�cia powierzchniowe w rejonie Ostroszowic i Jodłownika, 

� uj�cia drena�owe wód w Górach Sowich, 

� studnia gł�binowa w Jodłowniku, 

� studnia gł�binowa w Bielawie przy ul. Szewskiej, 

� studnia gł�binowa przy ul. 1-go Maja w Bielawie, 

� uj�cie wody na zbiorniku retencyjnym w Zagórzu �l�skim, 

- dyspozycyjna wydajno
�� powy�szych uj�� wody wynosi aktualnie ok. 8,0 tys. m3/dob�, 

- woda surowa z powy�szych uj�� uzdatniana jest w 6 stacjach uzdatniania wody: 



 

� SUW w Ostroszowicach. 

� SUW  „Góry Sowie”,  

� SUW w Jodłowniku, 

�  SUW „Józefówek” w Bielawie przy ul. Szewskiej, 

� SUW przy ul. 1 - go Maja w Bielawie, 

�  SUW „Lubachów” w Zagórzu �l., 

 

 GMINA PIESZYCE 

- zaopatrzenie w wod� gminy realizowane jest przy wykorzystaniu nast�puj�cych uj�� wód 
powierzchniowych i podziemnych: 

� uj�cia wody powierzchniowej w Kamionkach i Lasocinie, 

� studnia gł�binowa w Kamionkach, 

� uj�cie wody powierzchniowej ze zbiornika w Zagórzu �l�skim, 

 - dyspozycyjna wydajno�� powy�szych uj�� jest wystarczaj�ca do pokrycia 
zapotrzebowania na wod� i wynosi aktualnie ok. 5,6 tys. m3/dob�, 

- woda surowa z powy�szych uj�� uzdatniana jest w 2 stacjach uzdatniania wody: 

� SUW „Lubachów” w Zagórzu �l., 

� SUW w Kamionkach. 

 

GMINA NIEMCZA 

- zaopatrzenie w wod� Miasta i Gminy Niemcza zapewniaj� uj�cia wód podziemnych: 

� studnia gł�binowa przy ul. Sienkiewicza w Niemczy, 

� studnia kopana przy ul. Wiejskiej w Niemczy, 

� zespół studni kopanych poło�onych w rejonie Gumina, 

- dyspozycyjna wydajno�� powy�szych uj�� wynosi aktualnie ok. 0,4 tys. m3/dob�, 

- woda surowa z powy�szych uj�� uzdatniana jest w 2 stacjach uzdatniania wody: 

� SUW przy ul. Sienkiewicza w Niemczy, 

� SUW  przy ul. Wiejskiej w Niemczy. 

 

GMINA DZIER�ONIÓW 

- zaopatrzenie w wod� Gminy Dzier�oniów pochodzi z sieci miejskiej Dzier�oniowa i 
Bielawy, a zapewniaj� je nast�puj�ce uj�cia gł�binowe i powierzchniowe: 

� grupa studni zlokalizowanych w okolicach Dzier�oniowa (Uciechów - 3 
studnie, 

 Tuszyn – 2 studnie, Borowica – 3 studnie, Kiełczyn – 1 studnia), 

� uj�cia powierzchniowe i studnia gł�binowa w Kamionkach, 

� uj�cie wody powierzchniowej ze zbiornika w Zagórzu �l�skim, 

� grupa  studni w Kamieniczkach; 

� uj�cia powierzchniowe w rejonie Ostroszowic i Jodłownika, 



 

� uj�cia drena�owe wód w Górach Sowich, 

� studnia gł�binowa w Jodłowniku, 

� studnia gł�binowa w Bielawie przy ul. Szewskiej, 

� studnia gł�binowa przy ul. 1-go Maja w Bielawie, 

- dyspozycyjna wydajno�� powy�szych uj�� wynosi ok. 14,7 tys. m3/dob�, 

- woda surowa z powy�szych uj�� uzdatniana jest w 8 stacjach uzdatniania wody: 

� SUW „Cicha” w Dzier�oniowie, 

� SUW w Kamionkach, 

� SUW „Lubachów” w Zagórzu �l. 

� SUW w Ostroszowicach. 

� SUW  „Góry Sowie”,  

� SUW w Jodłowniku, 

� SUW „Józefówek” w Bielawie przy ul. Szewskiej, 

� SUW przy ul. 1 - go Maja w Bielawie, 

 

Stan istniej�cy poszczególnych uj�� i stacji uzdatniania wody obj�tych projektem 
przedstawiono poni�ej: 
 

SUW „Lubachów” w Zagórzu �l�skim  

Stacja uzdatniania wody „Lubachów” dostarcza wod� dla miast: Bielawa, Dzier�oniów 
i Pieszyce. Maksymalna jej wydajno�� w okresie zimowo-wiosennym i przy dobrej jako�ci 
wody wynosi ok. 6 000 m3/d, natomiast aktualna jej wydajno�� uzdatniania kształtuje si� na 
poziomie 2 100 m3/d.  �

ródłem wody surowej jest zaporowy Zbiornik Lubachowski o pojemno�ci 8 mln m3 
i powierzchni 60 ha. B�dzie on stanowił strategiczne 	ródło zaopatrzenia w wod� dla 
powiatu dzier�oniowskiego. W  odległo�ci 20 m od zapory usytuowana jest studnia uj�ciowa 
dla SUW „Lubachów”. Z uj�cia mo�na pobra� maksymalnie 30 000 m3/d wody. 

Układ technologiczny procesu oczyszczania wody powierzchniowej w SUW „Lubachów” 
przedstawia si� nast�puj�co: 

� koagulacja zanieczyszcze
 powoduj�cych ponadnormatywne st��enia barwy i 
m�tno�ci (oraz cz��ciowo zwi�zków organicznych) za pomoc� siarczanu glinowego, 

� korekta odczynu wody wapnem, 

� sedymentacja wody w klarownikach, 

� wst�pne chlorowanie wody podchlorynem sodowym, 

� filtracja pospieszna na zło�u piaskowym w filtrach otwartych, 

� ko
cowe chlorowanie wody podchlorynem sodowym, 

� odprowadzenie wody do sieci. 

 

SUW „Cicha” w Dzier �oniowie  

Stacja mie�ci si� w północno – wschodniej cz��ci m. Dzier�oniów przy ul. Relaksowej. 
Uzdatnia ona wod� podziemn�, która mo�e by� dostarczana z kilkunastu czwartorz�dowych 



 

studni gł�binowych o gł�boko�ci 18 - 57 m p.p.t. Aktualnie stacja uzdatnia maksymalnie       
3 000 m3/d wody surowej, która pochodzi z kilku studni gł�binowych w: Kiełczynie, Borowicy, 
Tuszynie i Uciechowie, a słu�y ona do zaopatrzenia w wod� mieszka�ców miasta 
Dzier�oniowa i Gminy Dzier�oniów. Ze wzgl�du na spadek wydajno�ci uj�� wody 
i pogorszenie si� jako�ci wody, niemo�liwe jest uzdatnienie jej w wi�kszej ilo�ci. 

Układ technologiczny procesu oczyszczania wody podziemnej przedstawia si� nast�puj�co: 

� wst�pne chlorowanie wody podchlorynem sodowym, 

� napowietrzanie wody na zło�ach ociekowych, 

� alkalizacja wody mlekiem wapiennym, 

� sedymentacja zawiesin, 

� filtracja pospieszna na zło�u piaskowym z symultanicznym usuwaniem zwi�zków 
manganu, 

� kontrola zawarto�ci wolnego chloru w wodzie uzdatnionej po filtrach, 

� mieszanie wody uzdatnionej z wod� zawracan� z sieci wodoci�gowej w zbiorniku 
wody uzdatnionej, 

� pompowanie wody wymieszanej do sieci miejskiej, 

� kontrola zawarto�ci wolnego chloru w wodzie tłoczonej do sieci miejskiej. 

 

SUW „Kamionki” w Kamionkach  

Stacja znajduje si� w Kamionkach przy ul. Górskiej. Dostarcza ona wod� do miast: 
Dzier�oniów i Pieszyce. Maksymalna wydajno�� stacji wynosi 6 000 m3/d (w okresie 
zimowo-wiosennym, gdy jest du�a ilo�� wody powierzchniowej). Woda do uzdatniania 
pochodzi 
z 5 uj�� powierzchniowych, zlokalizowanych na górskich potokach spływaj�cych z Gór 
Sowich. Woda surowa z uj�� powierzchniowych doprowadzana jest do SUW grawitacyjnie. 
Niezale�nie, obok SUW znajduje si� równie� wiercona studnia gł�binowa o gł�boko�ci 124 
m, z której woda, ze wzgl�du na dobr� jako��, trafia bezpo�rednio do sieci wodoci�gowej. 

Układ technologiczny procesu oczyszczania wody powierzchniowej w SUW w Kamionkach 
przedstawia si� nast�puj�co: 

� koagulacja zanieczyszcze� powoduj�cych ponadnormatywne st��enie barwy 
i m�tno�ci (oraz cz��ciowo zwi�zków organicznych) za pomoc� siarczanu glinowego, 
przy czym proces ten jest stosowany fakultatywnie – w uzasadnionych przypadkach, 

� korekta odczynu wody wapnem, stosowana równie� tylko w razie potrzeby, 

� filtracja pospieszna na zło�u piaskowym w filtrach otwartych, 

� ko�cowe chlorowanie wody podchlorynem sodowym, 

� kontrola zawarto�ci wolnego chloru w wodzie tłoczonej do sieci miejskiej, 

� grawitacyjne oprowadzenie wody do sieci wodoci�gowej. 

 

SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza  

Maksymalna wydajno�� stacji wynosi 300 m3/d, natomiast �rednia wydajno�� dobowa 280 – 
300 m3/d. Stacja uzdatnia wod� dla miasta i gminy Niemcza. Uj�cie wody stanowi studnia 
gł�binowa o gł�boko�ci 66,3 m. 



 

Układ technologiczny  procesu oczyszczania wody podziemnej w opisywanej stacji 
uzdatniania przedstawia si� nast�puj�co: 

� chemiczne utlenianie, 

� filtracja, 

� dezynfekcja, 

� chlorowanie wody surowej podchlorynem sodowym, 

� od�elazianie i odmanganianie na filtrze ci�nieniowym, ze zło�em z piasku 
kwarcowego, 

� płukanie filtra wod�. 

 

Powiat dzier�oniowski charakteryzuje si� znacznymi mo�liwo�ciami produkcyjnymi, nie 
obserwuje si� niedoborów ilo�ciowych. Zdolno�� produkcyjna uj��, wynikaj�ca z pozwole� 
wodno – prawnych, przekracza aktualne maksymalne jak i perspektywiczne maksymalne 
dobowe zapotrzebowanie na wod�. Z przeprowadzonych analiz jako�ci wody wynika, �e 
dostarczana odbiorcom woda nie zawsze spełnia wymagania stawiane wodzie do picia. W 
wodach uj�� powierzchniowych okresowo, w czasie roztopów oraz ulewnych deszczy, 
pojawiaj� si� problemy z m�tno�ci�, barw� wody oraz bakteriologi�. W wodach 
podziemnych natomiast wyst�puj� przekroczenia �elaza i manganu. S� to typowe problemy 
zwi�zane 
z uzdatnianiem wody. Stwierdza si� równie� zły stan techniczny urz�dze� i budowli w 
wi�kszo�ci stacji uzdatniania na terenie powiatu, za wyj�tkiem SUW przy ul. 1–go Maja w 
Bielawie. Urz�dzenia s� wyeksploatowane, a konstrukcje budowli wraz z instalacjami nadaj� 
si� do generalnej przebudowy. Budynki nie posiadaj� zgodnej z wymaganiami polskich 
przepisów odpowiedniej izolacji termicznej. Przebudowie powinny zosta� poddane wszystkie 
SUW przewidziane do  dalszej eksploatacji, za wyj�tkiem obiektu SUW przy ul. 1–go Maja w 
Bielawie, która jest obiektem nowym.  

Inwestycja w zakresie przebudowy i budowy stacji uzdatniania wody, na potrzeby której 
wnosi si� o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� 
przedsi�wzi�cia, ma charakter kluczowy dla funkcjonowania sprawnego pod wzgl�dem 
jako�ciowym i ilo�ciowym systemu wodoci�gowego.  

 

1.3. Zało�enia dotycz�ce realizacji przedsi�wzi�cia 

A. Potrzeba rozbudowy oczyszczalni �cieków, przebudowy i budowy SUW oraz innych 
obiektów wodoci�gowych (zbiorników, tranzytowych sieci wodoci�gowych, systemu 
monitoringu i sterowania systemem), budowy sieci kanalizacyjnych ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem rozdziału �cieków sanitarnych i deszczowych oraz instalacji systemu 
monitorowania i sterowania obiektami infrastruktury wodnej i �ciekowej na obszarze obj�tym 
projektem, wynika z nast�puj�cych przesłanek: 

� konieczno�ci wypełnienia odpowiednich postanowie� Traktatu Akcesyjnego 
w zakresie kanalizacji obszarów Aglomeracji,  

� niedoborów w funkcjonowaniu na terenie inwestycji istniej�cych oczyszczalni �cieków, które mogłyby przyj�� i oczy�ci�, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie 
przepisami, �cieki z całego terenu obj�tego opracowaniem - �wiadcz� o tym 
stwierdzone braki i nieprawidłowo�ci w funkcjonowaniu istniej�cych oczyszczalni �cieków, które kwalifikuj� wiele z funkcjonuj�cych obiektów i urz�dze� do 
przebudowy b�d	 wymiany, a nawet zupełnej likwidacji, 

� konieczno�ci zapewnienia mieszka�com powiatu odpowiedniej ilo�ci i jako�ci wody 
do picia, odpowiadaj�cej standardom okre�lonym w Dyrektywie 98/83/EC                  



 

z 3 listopada 1988 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do picia oraz 
Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody 
przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, 

� braku sprawnego systemu monitorowania i sterowania prac� urz�dze� infrastruktury, 

� konieczno�ci wypełnienia zapisów Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 
24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego oraz Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. 
dotycz�cej oczyszczania �cieków komunalnych, a tak�e Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów �ciekowych,  

� wynikaj�cej z zapisów dokumentów krajowych i lokalnych konieczno�ci 
wyeliminowania istniej�cych na obszarze inwestycji �ródeł zanieczyszczenia �rodowiska, które stanowi� nieprawidłowo funkcjonuj�ce rozwi�zania gospodarki �ciekowej, 

� konieczno�ci zapewnienia ochrony zasobów wodnych, stanowi�cych �ródło 
zaopatrzenia w wod� gmin obj�tych projektem, na które bezpo�rednio oddziałuje 
obszar obj�ty planowanym przedsi�wzi�ciem,  

� potrzeby zapewnienia podstaw wzrostu społeczno-gospodarczego obszaru, przy 
poszanowaniu jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a przez to równie� 
wzmocnienia potencjału rozwojowego gminy. 

 

B. Planowany zakres inwestycji: 

Poni�ej zestawiono wst�pnie przyj�ty do realizacji zakres inwestycji w rozbiciu na lokalizacj� 
przedsi�wzi�� (gospodarka �ciekowa) lub poszczególne obiekty (gospodarka wodna): 
 
 
GMINA BIELAWA: 

I. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni �cieków w Bielawie, w ramach której 
przewidywane s� nast�puj�ce zadania jednostkowe: 

1. Przebudowa osadnika wst�pnego, obejmuj�ca: 

� wymian� zgarniacza ła�cuchowego na zgarniacz przydenny pracuj�cy w 
ruchu posuwisto – zwrotnym, o nap�dzie hydraulicznym, 

� odpowiedni� do zastosowanego typu zgarniacza przebudow� osadnika 
wst�pnego obejmuj�c�: 

- kształt jego cz��ci przydennej oraz �cian i komory (leja) osadów,  
- napraw� uszkodzonych cz��ci konstrukcji osadnika,  

� przebudow� układu  koryt przelewowych na odpływie,  

� przebudow� układu zbierania i usuwania ciał pływaj�cych, 

� przebudow� ruroci�gów osadowych w zakresie wymiany armatury 
odcinaj�co-steruj�cej  z nap�dem elektrycznym. 

 

2. Przebudowa obiektów biologicznego oczyszczania 	cieków, obejmuj�ca 
przebudow�: 

 
2.1. komór nitryfikacji w zakresie całego istniej�cego systemu napowietrzania, w 
ramach którego przewiduje si� budow� nowych: 



 

a) dmuchaw promieniowych (monta� w stacji dmuchaw), pracuj�cych w 
układzie 2 + 1 lub 1 +1, 

b) kolektorów spr��onego powietrza pomi�dzy hal� dmuchaw oraz 
komorami napowietrzania �cieków, 

c) systemów ruroci�gów rozprowadzaj�cych powietrze w komorach 
nitryfikacji, 

d) układu dyfuzorów drobnop�cherzykowych ceramicznych, 
e) układów do monitorowania i  automatycznego sterowania  prac� całego 

systemu (szafy sterownicze przewidziano zamontowa� w hali dmuchaw), 
f) układu  odprowadzaj�cego �cieki z komór (koryta przelewowe na odpływie 

ze stali nierdzewnej), 
g) monta� armatury odcinaj�cej (zastawki ze stali nierdzewnej , kanałowe) 

na dopływie i odpływie komór nitryfikacji.   
 
2.2. osadników wtórnych, obejmuj�c�: 

a) wymian� zgarniaczy ła�cuchowych na zgarniacze przydenne pracuj�ce w 
ruchu posuwisto – zwrotnym, 

b) odpowiedni� do zastosowanego typu zgarniaczy przebudow� osadników 
wtórnych obejmuj�c�: 

a. kształt ich cz��ci przydennej oraz �cian i komór (lejów) 
osadowych,  

b. napraw� uszkodzonych cz��ci i nieszczelnych elementów 
konstrukcji osadników,  

c) przebudow� układu  koryt przelewowych na dopływie i odpływie,  
d) przebudow� układu zbierania i usuwania ciał pływaj�cych, 
e) przebudowa ci�gów osadowych w zakresie wymiany armatury odcinaj�co-

steruj�cej z nap�dem elektrycznym. 
 
2.3. stacji dmuchaw 
 
2.4. komory rozdziału osadu, obejmuj�c� monta� zasuw elektrycznych słu��cych 
do automatycznego sterowania recyrkulacj� osadu zawracanego oraz 
odprowadzeniem osadu nadmiernego. 

 

3. Przebudowa  budynku technologicznego przy WKF  

Zakłada si�, �e przebudowa budynku ze wzgl�du na niesprawno�� istniej�cego 
rozwi�zania, b�dzie obejmowała budow� kompletnego systemu instalacji do 
transportu i mieszania osadu w komorach WKF oraz podgrzewania osadu 
(wymiennikownia ciepła). Przewiduje si� przy tym wymian� armatury odcinajaco-
steruj�cej, kształtek i ruroci�gów, aparatury kontrolno-pomiarowej. Przebudowa 
pompowni zag�szczonego osadu surowego i  polega� b�dzie budowie nowego 
układu: macerator, dwie pompy osadowe wyporowe (1+1). Przebudowa 
wymiennikowni ciepła osadu polega� b�dzie na budowie  nowego układu: dwóch 
wymienników rurowych ze stali nierdzewnej. Instalacj� nale�y zaprojektowa� do 
współpracy z istniej�cymi zag�szczaczami grawitacyjnymi, dwoma zbiornikami 
WKF, urz�dzeniem do odwadniania mechanicznego osadu (pras� ta�mow�) 
i urz�dzeniami do odzysku energii cieplnej (w tym z projektowanym 
kogeneratorem, kotłowni� na biogaz oraz istniej�ca kotłownia na paliwo stałe). 

 

4. Budowa instalacji wykorzystywania biogazu, która obejmowa� b�dzie 
nast�puj�ce urz�dzenia i obiekty: 

a) zbiornik magazynowy na biogaz, 



 

b)  uj�cie biogazu 

c) kolumn� odpieniaj�c�, 

d) odsiarczalniki,  

e)  w�zeł rozdzielczo-pomiarowy, 

f) pochodni�, 

g) agregatorowni�  (agregat kogeneracyjny), 

h) kotłowni� na  biogaz, 

i) kompletny system monitorowania i automatycznego sterowania prac� 
urz�dze� do przeróbki osadu (zag�szczacze grawitacyjne, pompownia osadu 
zag�szczonego do WKF,  wymiennikownia ciepła osadu , WKF pompownia 
osadu recylkuwanego ) i biogazu. 

 

5. Budowa instalacji elektro – energetycznej oraz automatyki, m.in. w zakresie 
wprowadzenia: 

a) monitoringu pracy wszystkich urz�dze� zainstalowanych obecnie 
i przewidzianych do zainstalowania w ramach projektu, 

b) opomiarowania w niezb�dnym zakresie wszystkich obiektów i instalacji 
istniej�cych oraz projektowanych, 

c) automatyki sterowania prac� wszystkich podstawowych urz�dze� 
oczyszczalni �cieków.  

Opomiarowanie ma zakłada� zastosowanie nowoczesnych urz�dze� 
pomiarowych (przepływomierze ultrad�wi�kowe i elektromagnetyczne, 
urz�dzenia do pomiaru napełnie�, g�sto�ciomierze, tlenomierze, ph-metry i 
urz�dzenia do pomiaru potencjału redox, urz�dzenia do automatycznego poboru 
prób �cieków surowych i oczyszczonych  itp), przetworników jedno – dwu i 
wielokanałowych (w zale�no�ci od lokalnych potrzeb), autonomicznie 
funkcjonuj�cych programowanych sterowników do wydzielonych procesów, 
instalacji, systemów technologicznych (np. system napowietrzania, system 
podgrzewania i mieszania osadów w WKF, odzysk biogazu i energii, dawkowania 
koagulantu do str�cania fosforanów, itp.) oraz programowanego sterownika 
centralnego zawiaduj�cego prac� całej oczyszczalni oraz poszczególnych jej 
w�złów technologicznych, gromadz�cy dane z wszystkich powi�zanych ze sob� 
technicznie przetworników i przekazuj�cego je do centralnego komputera i 
monitorów znajduj�cych si� na pulpicie operatorskim.  

Nowoprojektowany panel operatorski ma zosta� wykonany zamiast istniej�cego 
niesprawnego systemu sterowania urz�dzeniami i instalacjami, zainstalowanego 
w dyspozytorni głównej.  

Zakłada si� równie� budow� instalacji i urz�dze� energetycznych zasilaj�cych do 
wszystkich nowoprojektowanych urz�dze� technologicznych, a tak�e 
zmodernizowanie zasilania istniej�cych obiektów i urz�dze� ze wzgl�du na 
spodziewane obni�enie zapotrzebowania mocy. 

 

II. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej, na dwa niezale�ne systemy 

odprowadzania �cieków sanitarnych i deszczowych,  poprzez budow� około 175 studni 

rewizyjnych i przepi�cia istniej�cej kanalizacji.  

 

GMINA MIEJSKA DZIER�ONIÓW: 



 

I. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni �cieków w Dzier�oniowie, w ramach której 
przewidywane s� nast�puj�ce zadania jednostkowe: 

1. Rozbudowa istniej�cej cz��ci mechanicznej oczyszczalni. 

Przewiduje si� budow� drugiego ci�gu technologicznego :  

� kraty schodkowej zamontowanej na kanale obiegowym wraz z instalacj� do 
płukania, prasowania, transportu i hermetycznej ewakuacji skratek do 
kontenerów lub innych pojemników, 

� piaskownika wraz z instalacj� do mechanicznego zgarniania, usuwania, 
separacji, płukania, transportu i magazynowania piasku, 

� kanałów technologicznych.    

2. Budowa kontenerowej automatycznej stacji zlewczej �cieków dowo�onych 

3. Przebudowa osadników wst�pnych, obejmuj�ca: 

a) wymian� zgarniaczy ła�cuchowych na zgarniacze przydenne pracuj�ce 
w ruchu posuwisto – zwrotnym, 

b) odpowiedni� do zastosowanego typu zgarniacza przebudow� 
osadników wst�pnych, obejmuj�c�: 

- kształt jego cz��ci przydennej oraz �cian i komory (leja) osadów, 

-  napraw� uszkodzonych cz��ci konstrukcji osadnika,  

c) przebudow� układu wlotowego oraz koryt przelewowych,  

d) przebudow� układu zbierania i usuwania ciał pływaj�cych, 

e) przebudowa ci�gów osadowych w zakresie wymiany armatury 
odcinaj�co-steruj�cej z nap�dem elektrycznym.  

4. Przebudowa osadników wtórnych, obejmuj�ca: 

a) wymian� zgarniaczy ła�cuchowych na zgarniacze przydenne pracuj�ce 
w ruchu posuwisto – zwrotnym, 

b) odpowiedni� do zastosowanego typu zgarniaczy przebudow� 
osadników wtórnych, obejmuj�c�: 

- kształt ich cz��ci przydennej oraz �cian i komór (lejów) osadowych,  

- napraw� uszkodzonych cz��ci i nieszczelnych elementów konstrukcji 
osadników. 

5. Budowa instalacji elektro – energetycznej oraz automatyki m.in. w zakresie 
wprowadzenia: 

a) monitoringu pracy wszystkich urz�dze� 
zainstalowanych w ramach projektu, 

b) opomiarowania w niezb�dnym zakresie wszystkich 
projektowanych obiektów i instalacji. 

Opomiarowanie ma zakłada	 zastosowanie nowoczesnych urz�dze� 
pomiarowych (przepływomierze ultrad
wi�kowe i elektromagnetyczne, ph-metry 
i urz�dzenia do pomiaru potencjału redox), przetworników jedno – dwu 
i wielokanałowych (w zale�no�ci od lokalnych potrzeb) oraz „wpi�cie” zbieranych 
sygnałów z pracy projektowanych urz�dze� do istniej�cego programowanego 
sterownika centralnego, zawiaduj�cego prac� całej oczyszczalni oraz 
poszczególnych jej w�złów technologicznych i dalej do centralnego komputera 
i monitorów znajduj�cych si� na pulpicie operatorskim. Ponadto przewiduje si� 
zastosowanie autonomicznych systemów monitorowania i sterowania prac� 
urz�dze�: 



 

• kraty mechanicznej  

• zlewni �cieków dowo�onych 

• instalacji do zgarniania , usuwania , separacji , płukania i 
transportu piasku 

• zgarniaczy w osadnikach wst�pnych i wtórnych. 

Zakłada si� równie� budow� instalacji i urz�dze� energetycznych zasilaj�cych do 
wszystkich nowoprojektowanych urz�dze� technologicznych, a tak�e 
zmodernizowanie zasilania istniej�cych obiektów i urz�dze� ze wzgl�du na 
spodziewane obni�enie zapotrzebowania mocy. 

 

II. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na dwa niezale�ne systemy odprowadzania �cieków, 

poprzez budow� nowych odcinków kanalizacji deszczowej (ok. 7,3 km) i sanitarnej (ok. 1,2 

km), budow�  około 255 studni oraz przepi�cie istniej�cej kanalizacji. 

III. Budowa ok. 1,0 km grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

   

GMINA PIESZYCE: 

� budowa ok. 5,0 km sieci kanalizacji sanitarnej, 

� budowa ok. 1,6 km kanału tranzytowego z Pieszyc do oczyszczalni �cieków 
w Dzier�oniowie.  

 

Odr�bnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym na terenie 2 gmin obj�tych projektem: 
Gminy Bielawa i Gminy Miejskiej Dzier�oniów b�dzie budowa systemu monitorowania i 
sterowania obiektami infrastruktury kanalizacyjnej. Realizacja zadania zapewni pełn� 
automatyzacj�, sterowanie i wizualizacj� procesów oczyszczania �cieków, przeróbki 
osadowej i gospodarki gazowej na oczyszczalniach oraz umo�liwi monitoring studni, a 
tak�e kontrol� nad prac� pompowni �ciekowych całego systemu.  
 

 
STACJA UZDATNIANIA WODY „Lubachów” w Zagórzu �l.: 
 

� Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania koagulantu w płynie 

� Demonta� instalacji do przygotowania i dawkowania reagentów 

� Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody 

� Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru 

� Wymiana urz�dze� do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu 

� Budowa zbiornika na wod� czyst� o poj. 250 m3 

� Wymiana orurowania i armatury 

� Przebudowa klarowników 

� Przebudowa filtrów – przeróbka na filtracj� dwustopniow�, przebudowa drena�u 

w filtrach, wymiana złó� filtracyjnych  

� Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania  



 

� Wymiana pomp w przepompowni I-go stopnia 

� Przebudowa budynków i budowli 

� Likwidacja obiektów wył�czonych z eksploatacji 

� Budowa sieci mi�dzyobiektowych i ruroci�gów w galerii rur 

� Budowa obiektów małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

� Budowa obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji  

 
STACJA UZDATNIANIA WODY „Cicha” w Dzier �oniowie: 

� Modernizacja układu napowietrzania wody 

� Wymiana urz�dze� do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu 

� Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru 

� Wymiana orurowania i armatury 

� Przebudowa filtrów 

� Przebudowa budynków i budowli 

� Likwidacja budynku wapna 

� Monta� instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody 

� Budowa sieci mi�dzyobiektowych  

� Budowa obiektów małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

� Budowa obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji  

 
STACJA UZDATNIANIA WODY w Kamionkach: 

� Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

� Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody 

� Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru 

� Wymiana urz�dze� do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu 
� Budowa zbiornika na wod� czyst� o pojemno�ci około 800 m3 

� Wymiana orurowania i armatury 

� Przebudowa filtrów 

� Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania 

� Prace zwi�zane z zabezpieczeniem sanitarnym uj�� – strefy po�redniej 

� Przebudowa budynków i budowli 

� Budowa sieci mi�dzyobiektowych  

� Budowa obiektów małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

� Budowa obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji  

 
UJ�CIE I STACJA UZDATNIANIA WODY w Niemczy przy ul. Si enkiewicza: 

� Budowa zbiornika na wod� o pojemno�ci około 250 m3 

� Budowa nowej kompletnej stacji uzdatniania wody 



 

� Modernizacja uj�cia wody 

� Budowa obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji  

 

Inne działania planowane do realizacji w ramach niniejszego Projektu, maj�ce na celu 
popraw� funkcjonowania gospodarki wodnej w powiecie dzier�oniowskim to: 

� budowa nowych zbiorników na wod� o pojemno�ci V=2000 m3 w Pieszycach; 

� budowa ok. 8,0 km wodoci�gu z Dzier�oniowa do Piławy Górnej, 

� budowa ok. 2,5 km wodoci�gu tranzytowego na odcinku Dzier�oniów – Włóki, 

� budowa systemu monitoringu i sterowania obiektami infrastruktury wodoci�gowej. 
 

 

C. Przewidywane rezultaty przedsi�wzi�cia 

W wyniku przeprowadzenia w/w działa� nast�pi znaczna poprawa standardów sanitarnych 
w powiecie dzier�oniowskim, na terenie gmin obj�tych projektem. Realizacja 
przedsi�wzi�cia w zakresie gospodarki wodnej przyczyni si� wprost do wdro�enia zapisów 
m.in.: Dyrektywy 2000/60/WE z dn. 30.10.2006 r. ustanawiaj�cej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej. 

Realizacja przedsi�wzi�cia w zakresie gospodarki �ciekowej spowoduje zebranie 
i poddanie procesom oczyszczania �cieków, które w chwili obecnej (cz�sto niedostatecznie 
oczyszczone), w sposób niekontrolowany trafiaj� do �rodowiska gruntowo – wodnego,  
oraz zagospodarowanie powstałych osadów �ciekowych, co przyczyni si� wprost do 
wdro�enia zapisów m.in.: 

� Dyrektywy 98/15/WE z dn. 27.02.1998 r. poprawiaj�cej Dyrektyw� 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania �cieków komunalnych, 

� Dyrektywy 86/278/EEC 12.06.1986 r. w sprawie ochrony �rodowiska, a szczególnie 
gleb, przy stosowaniu osadów �ciekowych w rolnictwie, 

oraz odpowiadaj�cym im: 

� Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 
jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego, 

� Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dn. 01.08.2002 r. w sprawie komunalnych 
osadów �ciekowych. 

 

Budowa odcinków sieci wodoci�gowych (w tym tranzytowych) pozwoli na znaczne 
ograniczenie strat wody na sieci, a ponadto zapewni stał� dostaw� wody o wymaganym 
ci�nieniu i odpowiednich parametrach jako�ciowych, zabezpieczaj�c jednocze�nie cele 
przeciwpo�arowe na rozpatrywanym obszarze, zgodnie z Rozporz�dzeniem MSWiA z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 
po�arowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139). 

Dzi�ki przeprowadzeniu modernizacji systemu gospodarki wodnej, zarówno pokłady wody 
podziemnej, jak i dost�pne �ródła wód powierzchniowych, b�d� wykorzystywane w sposób 
zracjonalizowany, uwzgl�dniaj�cy bilans ekologiczny i ekonomiczny, co przyczyni si� 
w znacznym stopniu do realizacji Zasady Zrównowa�onego Rozwoju. 
 

1.4.  Skala przedsi�wzi�cia 



 

Przedsi�wzi�cie w zakresie gospodarki �ciekowej obejmie swym zasi�giem znaczn� cz��� 
powiatu dzier�oniowskiego, w zakresie gmin: Bielawa, Miejska Dzier�oniów oraz Pieszyce. 
Modernizacja wpłynie bezpo�rednio na jako�� usług �wiadczonych mieszka�com powiatu, 
których w poszczególnych gminach obj�tych projektem jest: 

� w Gminie Miejskiej Dzier�oniów – ponad 34 tys., 

� w Gminie Bielawa – ponad 32 tys., 

� w Gminie Pieszyce – ok. 9,7 tys., 

przy czym udział mieszka�ców aktualnie obj�tych systemem kanalizacyjnym przedstawia si� 
nast�puj�co: 

� Gmina Bielawa – 99,5 %, 

� Gmina Miejska Dzier�oniów– 98,6 %, 

� Gmina Pieszyce – 48,5 %. 

 

Natomiast w zakresie gospodarki wodoci�gowej inwestycja obejmie swym zasi�giem 
wi�ksz� cz��� powiatu dzier�oniowskiego, w zakresie gmin: Gmina Miejska Dzier�oniów, 
Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Niemcza, Gmina Dzier�oniów. Modernizacja 
wpłynie bezpo�rednio na jako�� usług �wiadczonych mieszka�com powiatu, których 
w poszczególnych gminach obj�tych projektem (nie wymienionych powy�ej) jest: 

� w Gminie Dzier�oniów – ok. 9,4 tys., 

� w Gminie Niemcza – ok. 6,0 tys.,  

przy czym udział mieszka�ców obj�tych systemem wodoci�gowym (stopie� 
zwodoci�gowania) przedstawia si� nast�puj�co: 

� Gmina Miejska Dzier�oniów  – 99,8 %, 

� Gmina Bielawa  – 99,9 %, 

� Gmina Pieszyce – 74,6 %. 

� Miasto i Gmina Niemcza – 61,5 %, 

� Gmina Dzier�oniów – 69,7 %. 

 

1.5. Usytuowanie przedsi�wzi�cia 

Przedsi�wzi�cie zlokalizowane jest w południowej cz��ci województwa dolno�l�skiego, na 
południowy zachód od Wrocławia. Obejmuje ono 5 z 7 gmin powiatu dzier�oniowskiego: 
Gmin� Miejsk� Dzier�oniów, Gmin� Bielawa. Gmin� Pieszyce, Gmin� Niemcza oraz Gmin� 
Dzier�oniów. Jest to obszar o ł�cznej powierzchni ok. 334 km2. 

W zakresie budowy i rozbudowy punktowych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej 
i wodoci�gowej, tj. oczyszczalni �cieków, uj�� wody, stacji uzdatniania wód oraz zbiorników 
wody zakłada si� usytuowanie przedsi�wzi�cia na terenach aktualnie zagospodarowanych 
infrastruktur� wodno-�ciekow�, znajduj�c� si� w rozproszeniu na terenie powiatu. 

W zakresie budowy tranzytów, rozdziału istniej�cej kanalizacji na terenie miast Dzier�oniów 
oraz Bielawa, budowy nowej sieci kanalizacyjnej w Dzier�oniowie i Pieszycach, a tak�e 
budowy sieci wodoci�gowych, planowana inwestycja ma charakter liniowy i przewiduje si�, �e dotyczy� b�dzie obszaru pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
W jednym przypadku budowa obiektów infrastruktury �ciekowej b�dzie wymagała 
przekraczania terenów, na których zlokalizowane s� tory kolejowe PKP. 



 

Stwierdza si�, �e budowane sieci kanalizacyjne i infrastruktura towarzysz�ca b�d� 
zlokalizowane przede wszystkim na terenach nale��cych do Gmin, Lasów Pa�stwowych, 
Agencji Nieruchomo�ci Rolnych i innych podmiotów publicznych oraz w szczególnych 
przypadkach prywatnych wła�cicieli.  

Lokalizacja inwestycji przedstawiona została na zał�czonych mapach ewidencyjnych. 

 

2. Powierzchnia zajmowanych nieruchomo �ci, a tak �e obiektów budowlanych 
oraz informacja o dotychczasowym sposobie ich wykor zystywania i pokrycia 
szat� ro�linn �. 

2.1 Powierzchnia zajmowanych nieruchomo�ci 

Planuje si�, �e wchodz�ce w zakres Projektu obiekty kanalizacyjne i wodoci�gowe zajm� 
tereny aktualnej infrastruktury , zgodnie z poni�szym wyszczególnieniem: 

                                      

Tereny oczyszczalni 	cieków 

 

Numer ewidencyjny  

działki 

 

Powierzchnia [m 2] 

     Oczyszczalnia �cieków Dzier�oniów  
                     ul. Brzegowa 

538, 535 41 575      

 

         Oczyszczalnia �cieków Bielawa  

                      ul. Ceglana 

48, 105/1, 44, 41/1, 
43, 47, 49, 102  103 549  

 

Tereny uj 
� wód i SUW Powierzchnia [m 2] 

„Lubachów” w Zagórzu �l�skim 15 100 m2 

„Cicha” w Dzier�oniowie 6 172 m2 

w Kamionkach 3 746 m2 

przy ul. Sienkiewicza w Niemczy 2 322 m2 

Razem: 27 340 m2 

Mo�liwe jest równie� wykorzystanie alternatywnych (nie uj�tych w w/w spisie) terenów dla 
lokalizacji nowych obiektów infrastruktury, np. zbiorników wody. Rzeczywiste powierzchnie 
zajmowanych nieruchomo�ci b�d� okre�lone na etapie wykonywania projektów 
budowlanych i ustalania decyzji lokalizacyjnych.  
 

2.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania powierzchni oraz pokrycie szat ro�linn 

Teren przewidziany pod budow� obiektów gospodarki wodno-�ciekowej jest obecnie 
w wi�kszo�ci u�ytkowany i zagospodarowany na potrzeby istniej�cych obiektów. 
W otoczeniu znajduj� si� trwałe u�ytki zielone, nasadzenia drzew i krzewów.  



 

Bezpo�rednio na terenie planowanej inwestycji nie wyst�puje ro�linno�� obj�ta prawn� 
ochron�. Ewentualne konieczne wycinki drzew lub krzewów b�d� wykonywane tylko na 
podstawie niezb�dnych zezwole� wymaganych przepisami prawa, a w projektach 
technicznych uwzgl�dniona zostanie minimalizacja takich działa�. Je�eli b�dzie to 
konieczne, drzewa zostan� przesadzone. W przypadku realizacji zada� w bezpo�rednim 
kontakcie z chronionym drzewostanem, mo�liwe jest ekranowanie korzeni, tj. tworzenie 
osłon, maj�ce na celu zabezpieczenie ro�lin przed urazami mechanicznymi, a jednocze�nie 
ochron� infrastruktury przed niszcz�cym wpływem otaczaj�cych j� korzeni i wód je 
otaczaj�cych na etapie eksploatacji. 

W ramach zagospodarowania terenu nowej infrastruktury przewiduje si� wykona� 
dodatkowe zakrzewienia i zadrzewienia w celu stworzenia pasa zieleni izolacyjnej.  

 
3. Rodzaj technologii  

Podstaw� kwalifikowania rozwi�za� technologicznych jest wła�ciwa ocena istniej�cych 
problemów. Wa�ny jest dobór odpowiednich materiałów dopasowanych do warunków 
technicznych, optymalna wykonalno�� oraz zastosowanie najefektywniejszych rozwi�za� 
gwarantuj�cych osi�gni�cie efektu ekologicznego. 

Gospodarka �ciekowa 

Z uwagi na fakt, �e realizacja inwestycji w zakresie oczyszczania �cieków obejmowa� 
b�dzie przede wszystkich istniej�ce obiekty, stwierdza si�, �e zasadniczo stosowana 
technologia oczyszczania �cieków nie ulegnie zmianie. Znaczna cz��� prac dotyczy� 
b�dzie przebudowy obiektów, a tak�e wymiany zu�ytych, zniszczonych urz�dze� i instalacji 
na nowe oraz modernizacji obiektów, b�d�cych w złym stanie technicznym. 

Pierwszy etap oczyszczania �cieków obejmowa� b�dzie usuwanie zanieczyszcze� 
mineralnych, ciał pływaj�cych i zawiesin na kratach, piaskownikach oraz osadnikach 
wst�pnych. Po mechanicznym oczyszczeniu �cieki zostan� przetłoczone na cz��� 
biologiczn� oczyszczalni. W  procesach beztlenowo – tlenowych nast�pi redukcja zwi�zków 
w�gla organicznego, azotu i fosforu, a nast�pnie klarowanie �cieków w osadnikach 
wtórnych.  

Oczyszczone �cieki odprowadzane b�d� kolektorami odpływowymi do odbiorników - rzeki 
Piława (z oczyszczalni �cieków w Dzier�oniowie) i potoku Brz�czek (z oczyszczalni �cieków 
w Bielawie).  
Osad czynny, w cz��ci jako recyrkulowany, zawracany b�dzie na ci�g biologiczny, 
a w cz��ci jako nadmierny, poddawany beztlenowej przeróbce osadowej stabilizacji, a 
nast�pnie zag�szczaniu, odwadnianiu i higienizacji. Tak przetworzony osad  
zostanie skierowany do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania, o czym stanowi� 
b�d� 
w głównej mierze jego parametry fizykochemiczne i biologiczne. 

Oczyszczalnie w Bielawie i Dzier�oniowie prowadziły b�d� racjonaln� gospodark� gazow�, 
poł�czon� z blokiem energetycznym, co pozwoli na odzysk energii w wyniku spalania 
wyprodukowanego w WKF-ach biogazu. 
Przebudow� obiektów kubaturowych oczyszczalni �cieków planuje si� wykona� 
w technologii tradycyjnej, �elbetowej. 

Prace przeprowadzone na oczyszczalniach �cieków nie b�d� znacznie ingerowa� 
w istniej�c� ju� technologi� w cz��ci �ciekowej, a jedynie udoskonala� funkcjonuj�ce 
systemy, pozwalaj�c na podniesienie jako�ci oczyszczania �cieków, ale równie� jako�ci 
obsługi infrastruktury �ciekowej (monta� urz�dze� zmechanizowanych 
i zautomatyzowanych). Znaczne zmiany zostan� wprowadzone szczególnie w działach 



 

gospodarki osadowej i gazowej, co wynika z przepisów prawa i tendencji rozwoju technologii 
w tym zakresie.  

Przewiduje si�, �e sieci kanalizacyjne wykonane b�d� z rur PE lub PCV. B�d� one uło�one 
w wykopach w�skoprzestrzennych, poni�ej poziomu przemarzania gruntu z odpowiednimi 
spadkami i odpowietrzeniami, umo�liwiaj�cymi bezawaryjn� prac� układu i ewentualn� jego 
rewizj�. W miejscach kolizji z istniej�c� infrastruktur� planuje si� prowadzi� sieci w 
stalowych rurach osłonowych. 

Roboty ziemne wykonywane b�d� w wykopach otwartych umocnionych. Urobek mo�e by�, 
w zale�no�ci od uwarunkowa� lokalnych i parametrów morfologicznych, umo�liwiaj�cych 
ponowne wykorzystanie, składowany na odkład lub wywo�ony.   

W sytuacjach nastr�czaj�cych trudno�ci w zakresie prowadzenia prac w wykopie otwartym, 
szczególnie przy przej�ciach pod drogami, rzekami, torami kolejowymi, dopuszcza si� 
mo�liwo�� wykorzystania metod bezwykopowych: układanie nowych sieci metod� 
przewiertu sterowanego b�d� mikrotunelowania. W takim przypadku wyst�pi konieczno�� 
stosowania w odległo�ci co 50 – 100 m komór monta�owych, które nale�y umocni� �ciankami szczelnymi z odwodnieniem w postaci igłofiltrów lub jedn� z metod 
powierzchniowych (np. profili Larsena). W trakcie wykonywanych prac planuje si� zmian� 
organizacji ruchu drogowego i pieszego. Niezb�dnym b�dzie równie� umiejscowienie 
placów na składowanie materiałów budowlanych.  

Zastosowane na sieciach kanalizacyjnych studnie w zale�no�ci od �rednicy i warunków 
b�d� wykonane z kr�gów �elbetowych lub elementów polimerobetonowych, a tak�e z 
tworzyw sztucznych (polietylenu). Do realizacji przewiduje si� wykorzystanie : 

� studni rewizyjnych 1000-1200 mm, 

� małogabarytowych studni inspekcyjnych 350-600 mm,  

� studni kaskadowych z PE 1000 mm. 

Ewentualne przepompownie wykonane b�d� jako prefabrykowane, zautomatyzowane, 
z dwiema pompami zatapialnymi, umo�liwiaj�cymi stał� i bezpieczn� prac� urz�dze�. 
Pompownie zainstalowane na sieciach kanalizacji sanitarnej posiada� b�d� stał� wentylacj�, 
zostan� wyposa�one w urz�dzenia steruj�ce z samoczynnym odpompowywaniem �cieków 
poni�ej suchobiegu pomp. Ostateczne rozwi�zania techniczne i technologiczne zostan� 
okre�lone w dokumentacjach technicznych. 
 
 
Gospodarka wodna 
 

Modernizacja obiektów gospodarki wodnej b�dzie polegała na wyposa�eniu stacji 
uzdatniania wody (zale�nie od potrzeb) w technologi� obejmuj�c� wybrane procesy 
jednostkowe uzdatniania wody, tj. sedymentacj� wst�pn�, utlenianie wst�pne, filtracj� 
ci�nieniow�, filtracj� grawitacyjn� przez zło�e kontaktowe z koagulacj� w zło�u, 
dwustopniow� korekt� pH oraz dezynfekcj� wody. 

Dla poszczególnych obiektów proponuje si� przedstawione poni�ej koncepcje układów 
oczyszczania wody. 

 
SUW „Lubachów” w Zagórzu �l�skim  

Zaleca si� zastosowanie nast�puj�cego układu technologicznego oczyszczania wody: 

� korekta pH wody wapnem w istniej�cych komorach szybkiego mieszania; 

� koagulacja z zastosowaniem koagulantów wst�pnie zhydrolizowanych o wysokiej 
zasadowo�ci, dawkowanie reagenta do ruroci�gu przed klarownikami; 



 

� sedymentacja w istniej�cych klarownikach; 

� filtracja Io (zło�e antracytowo piaskowe z wkładk� z masy katalitycznej do usuwania 
manganu) w 6 istniej�cych filtrach; 

� dawkowanie dwutlenku chloru w ilo�ci pokrywaj�cej natychmiastowe 
zapotrzebowanie na dezynfektant; 

� filtracja IIo na zło�ach z granulowanego w�gla aktywnego pracuj�cego w re�imie 
biosorpcji na 6 istniej�cych filtrach; 

� dezynfekcja ko�cowa za pomoc� dwutlenku chloru; 

� płukanie filtrów powietrzem i wod� uzdatnion� ze zbiornika; 

� gospodarka osadowa w układzie istniej�cym. 

 
Zakłada si� zachowanie dotychczasowych urz�dze�: 

• komory szybkiego mieszania, 

• komora u�redniaj�ca (ewentualnie likwidacja – do decyzji projektanta), 

• klarowniki, 

• zbiorniki filtracyjne, 

• odstojniki popłuczyn, 

• laguny osadowe. 

 

Zakłada si� likwidacj� dotychczasowych urz�dze�: 

• zbiorniki roztworowe koagulantu i fosforanu sodu, 

• dodatkowy zbiornik na podchloryn sodu, 

• zbiorniki do roztwarzania w�gla aktywnego. 

 

Zakłada si� wymian� dotychczasowych urz�dze�: 

• instalacja do przygotowania i dozowania mleka wapiennego, 

• pompownia wody surowej, 

• dmuchawa do płukania filtrów, 

• zestawy dawkuj�ce podchloryn sodu. 

 

Zakłada si� instalacj� nowych urz�dze�: 

• instalacja do magazynowania i dawkowania koagulantu w płynie, 

• instalacja do wytwarzania i dawkowania dwutlenku chloru wraz ze zbiornikami 

magazynowymi na kwas solny i podchloryn sodu, 

• pompownia drugiego stopnia mi�dzy pierwszym a drugim stopniem filtracji, 

• zbiornik na wod� do płukania filtrów - zbiornik o min. poj. czynnej 270 m3.  



 

Ponadto przewiduje si� przebudow� budynków i budowli, b�d�cych w złym stanie 
technicznym, budow� sieci mi�dzyobiektowych, obiektów małej infrastruktury (drogi, 
ogrodzenia), obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji. 

Przewiduje si�, �e zapewniona zostanie kontrola pracy filtrów poprzez pomiar m�tno�ci 
filtratu filtrów I stopnia i wody uzdatnionej oraz wprowadzona zostanie ci�gła (on-line) 
kontrola technologiczna procesów - układ zostanie zautomatyzowany z zastosowaniem 
sterowników programowalnych. 

Planuje si�, �e po przeprowadzeniu niezb�dnych prac modernizacyjnych SUW „Lubachów” 
b�dzie pełnił funkcj� głównego �ródła wody dla mieszka�ców i pozostałych podmiotów 
w obszarze gmin obj�tych projektem. 

 
SUW „Cicha” w Dzier �oniowie  

Proponuje si� zastosowanie nast�puj�cego układu technologicznego oczyszczania wody: 

1. napowietrzanie i sedymentacja, 

2. ewentualna korekta pH wapnem lud sod�, 

3. filtracja,  

4. dezynfekcja ko�cowa za pomoc� podchlorynu sodu lub dwutlenku chloru, 

5. wprowadzenie automatyki pracy stacji. 

Zakres przebudowy i modernizacji b�dzie obejmował: 

• modernizacj� układu napowietrzania wody, 

• wymian� urz�dze� do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu, 

• budow� instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru, 

• wymian� orurowania i armatury, 

• przebudow� filtrów, 

• likwidacj� budynku wapna, 

• monta� instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody. 

Ponadto przewiduje si� przebudow� budynków i budowli, b�d�cych w złym stanie 
technicznym, budow� sieci mi�dzyobiektowych, obiektów małej infrastruktury (drogi, 
ogrodzenia), obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji. 

 
SUW  w Kamionkach  

Proces uzdatniania wody powinien zapewni�: 

• doprowadzenie do równowagi w�glanowo-wapniowej (odkwaszenie), 

• wielostopniowe usuni�cie zanieczyszcze� mikrobiologicznych (w procesach 

koagulacji, filtracji i dezynfekcji), 

• usuni�cie m�tno�ci w okresach intensywnych opadów atmosferycznych, 

• stabilno�� mikrobiologiczn� wody w sieci wodoci�gowej. 

Zaleca si� ci�gł� eksploatacj� wody podziemnej w celu zmniejszenia dawki wapna oraz 

korekty zawarto�ci wapnia i magnezu w wodzie uzdatnionej.  



 

Zakres przebudowy i modernizacji b�dzie obejmował: 

• budow� instalacji do intensywnej koagulacji, 

• budow� instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody, 

• budow� instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru, 

• wymian� urz�dze� do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu, 

• budow� zbiornika na wod� czyst� o poj. około 800 m3, 

• wymian� orurowania i armatury, 

• przebudow� filtrów,  

• wykonanie dodatkowego stopnia pompowania,  

• prace zwi�zane  z zabezpieczeniem sanitarnym uj�� - strefy po�redniej, 

Ponadto przewiduje si� przebudow� budynków i budowli, b�d�cych w złym stanie 
technicznym, budow� sieci mi�dzyobiektowych, obiektów małej infrastruktury (drogi, 
ogrodzenia), obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji. 

 
SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza  

Zakłada si� budow� stacji uzdatniania wody z nast�puj�cym ci�giem technologicznym:  

• napowietrzenie wody, 

• usuni�cie zwi�zków �elaza i manganu, 

• dezynfekcja ko�cowa, 

oraz zautomatyzowanie pracy stacji. 

Zakres przebudowy i modernizacji b�dzie obejmował: 

• budow� zbiornika na wod� o pojemno�ci około 250 m3, 

• budow� kompletnej SUW, 

• modernizacj� uj�cia wody. 

Ponadto przewiduje si� budow� obiektów zasilania energetycznego i automatyki pracy 
stacji. 

W zakresie planowanej do zastosowania technologii uzdatniania wody uznaje si�, �e 
dokładne wyznaczenie nast�puj�cych parametrów technologicznych: 

� rodzaju i dawki koagulantu (celowe wydaje si� zastosowanie koagulantów wst�pnie      
zhydrolizowanych o wysokiej zasadowo�ci); 

� dawki wapna optymalnej ze wzgl�du na skuteczno�� procesu flokulacji; 

� rodzaju i uziarnienia zło�a filtracyjnego filtrów I° (zaleca si � zastosowanie złó�      
antracytowo - piaskowych z wkładk� z masy katalitycznej do usuwania manganu); 

� natychmiastowego zapotrzebowania filtratu I° na dw utlenek chloru; 

� rodzaju i uziarnienia granulowanego w�gla aktywnego – zło�e filtracyjne II°, 

nast�pi na etapie opracowania projektów budowlanych, na podstawie przeprowadzonych 
bada� technologicznych, a zoptymalizowane w trakcie rozruchu technologicznego. Na 
etapie rozruchu technologicznego zostan� równie� okre�lone zale�no�ci mi�dzy dawk� 



 

koagulantu i wapna a jako�ci� wody surowej i na tej podstawie zostanie zaprogramowane 
dawkowanie reagentów. 

 
Sieci wodoci �gowe  

Przewiduje si�, �e sieci wodoci�gowe wykonane b�d� z rur PE lub PCV. Zakłada si�, �e 
b�d� one uło�one w wykopach w�skoprzestrzennych, poni�ej poziomu przemarzania gruntu 
z odpowiednimi spadkami i odpowietrzeniami, umo�liwiaj�cymi bezawaryjn� prac� układu 
i ewentualn� jego rewizj�. W miejscach kolizji z istniej�c� infrastruktur� planuje si� 
prowadzi� sieci w stalowych rurach osłonowych. 

Przewiduje si� wykonywanie robót ziemnych w wykopach otwartych umocnionych. Urobek 
mo�e by�, w zale�no�ci od uwarunkowa� lokalnych i parametrów morfologicznych, 
umo�liwiaj�cych ponowne wykorzystanie, składowany na odkład lub wywo�ony.   

W sytuacjach nastr�czaj�cych trudno�ci w zakresie prowadzenia prac w wykopie otwartym, 
szczególnie przy przej�ciach pod drogami, rzekami, torami kolejowymi, dopuszcza si� 
mo�liwo�� wykorzystania metod bezwykopowych: układanie nowych sieci metod� 
przewiertu sterowanego. W takim przypadku wyst�pi konieczno�� stosowania w odległo�ci 
co 50 – 100 m komór monta�owych, które nale�y umocni� �ciankami szczelnymi z 
odwodnieniem w postaci igłofiltrów lub jedn� z metod powierzchniowych (np. profili 
Larsena). W trakcie wykonywanych prac planuje si� zmian� organizacji ruchu drogowego i 
pieszego. Niezb�dnym b�dzie równie� umiejscowienie placów na składowanie materiałów 
budowlanych.  

 
4. Ewentualne warianty przedsi �wzi�cia  

Ewentualnym wariantem dla przedmiotowej inwestycji mo�e by� wariant „zerowy”, 
zakładaj�cy pozostawienie stanu istniej�cych rozwi�za� dotycz�cych oczyszczania �cieków 
i przeróbki osadów, poziomu wyposa�enia obszaru inwestycji w sie� kanalizacyjn� oraz 
zaopatrzenia gmin powiatu w wod� pitn� bez zmian. Ze wzgl�du jednak na nast�puj�ce 
okoliczno�ci: 

� stwierdzone w oczyszczalniach �cieków zakłócenia w prawidłowym przebiegu 
procesów technologicznych, spowodowane zu�yciem i nisk� efektywno�ci� urz�dze� 
do oczyszczania,  

� brak pewno�ci zaopatrzenia odbiorców w wod� z punktu widzenia jako�ci, ilo�ci 
i ci�nienia wody, 

� brak mo�liwo�ci kontroli procesów technologicznych i parametrów technicznych 
pracy urz�dze�, 

� zagro�enie sanitarne zwi�zane z mo�liwo�ci� pojawienia si� wtórnego ska�enia 
wody w sieci wodoci�gowej, 

� wprowadzenie wymaga� KPO�K, w �wietle których gminy s� zobowi�zane 
wyposa�y� w system kanalizacyjny cały obszar aglomeracji oraz zapewni� zgodne 
z obowi�zuj�cymi przepisami oczyszczanie �cieków, 

� potrzeb� osi�gni�cia strategicznych celów społecznych, jakimi s�: 
- poprawa warunków sanitarnych i komfortu �ycia mieszka�ców, 
- stworzenie na obszarze aglomeracji warunków do rozwoju gospodarczego 

(przemysł, usługi, rolnictwo, agroturystyka itp.),  
- polepszenie walorów krajobrazowych terenu, 
-  ukształtowanie pozytywnego wizerunku gminy jako obszaru ekologicznie czystego, 

� wymagane zapisami dokumentów krajowych i lokalnych osi�gni�cie celów 
ekologicznych, jakimi s� poprawa jako�ci �rodowiska oraz ochrona zasobów 



 

naturalnych, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz obszarów 
podlegaj�cych ochronie prawnej, 

� potrzeb� realizacji celów ekonomicznych, do których nale��: 
- obni�enie kosztów jednostkowych oczyszczania �cieków poprzez         
      optymalizacj� rozwi�za�  techniczno – organizacyjnych, 
- niepodleganie karom finansowym nakładanym wskutek prowadzenia      
      gospodarki wodno - �ciekowej niezgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
-  obni�enie kosztów transportu �cieków w przypadku zbiorczego systemu      
      kanalizacyjnego w porównaniu do praktykowanego dowo�enia ich taborem 
      asenizacyjnym do oczyszczalni,  

� niezb�dne w prawidłowej eksploatacji zoptymalizowanie procesów zachodz�cych na 
oczyszczalniach �cieków z uwzgl�dnieniem ich dopuszczalnego obci��enia 
ładunkiem zanieczyszcze� oraz mo�liwym do uzyskania poziomem ich redukcji, co 
jest utrudnione w przypadku dowo�enia �cieków,  

� zwi�kszenie kosztów eksploatacji systemu wodoci�gowego ze wzgl�du na 
ponoszenie kosztów cz�stych napraw i remontów, 

� zwi�kszone nakłady finansowe na tłoczenie wody do sieci, 

� konieczno�� utrzymywania nierentownych, niesprawnych technicznie obiektów  
i urz�dze�, 

� zagro�enie po�arowe, 

� wynikaj�ce z zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 
odprowadzaniu �cieków oraz Ustawy Prawo wodne zapewnienie mieszka�com gmin 
stałej dostawy wody w wymaganej ilo�ci i jako�ci zgodnej z obowi�zuj�cymi 
przepisami,  

zdecydowano o przyj�ciu wariantu, zakładaj�cego realizacj� przedsi�wzi�cia. 
 

Na etapie przygotowania projektu Inwestor przeprowadził analiz� ró�nych opcji technicznych 
docelowego zaopatrzenia w wod� mieszka�ców. W analizie tej brano pod uwag� mo�liwo�ci 
m.in.:  

� zwi�kszenia wydajno�ci wybranych uj��,  

� uruchomienia nowych uj�� wody,  

� przebudowy i modernizacji w ró�nym zakresie stacji uzdatniania wód, 

� likwidacji wybranych obiektów gospodarki wodoci�gowej. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy opcji ustalono, i� ekonomicznie uzasadnionym jest 
rozwi�zanie zakładaj�ce: 

� utrzymanie w eksploatacji wszystkich omawianych w opracowaniu uj�� i stacji 
uzdatniania wody,  

� modernizacj�, rozbudow� i przebudow� obiektów o znaczeniu strategicznym oraz 
budow� nowej infrastruktury, tj. zbiorników czy sieci wodoci�gowych (w tym 
tranzytowych),  

� likwidacj� wybranych obiektów na poszczególnych stacjach, 

� budow� systemu sterowania opartego na sieci internetowej oraz na transmisji 
radiowej. 

Jako alternatywny wariant gospodarki �ciekowej analizowano budow� sieci kanalizacyjnej 
w Pieszycach z odprowadzeniem �cieków z obszaru inwestycji do oczyszczalni 



 

zlokalizowanej w miejscowo�ci Pieszyce. Z uwagi jednak na mał� efektywno�� 
zastosowanej na obiekcie technologii, wy�sze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w 
porównaniu z opcj� przedstawion� w powy�szym opracowaniu (z odprowadzeniem do 
oczyszczalni w Dzier�oniowie), oraz planowan� likwidacj� tej oczyszczalni, została ona 
wst�pnie odrzucona. 

 

5. Przewidywana ilo �� wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 
surowców, materiałów, paliw oraz energii  

5.1. Przewidywana ilo�� wykorzystywanej wody 

Dla potrzeb oczyszczalni �cieków przewiduje si� wykorzystanie wody na cele socjalno -
bytowe, do czyszczenia kanałów, urz�dze	 (płukanie prasy do mechanicznego odwadniania 
osadu). 
rednie ł�czne zu�ycie zakłada si� na poziomie ok. 20 - 50 m3/d na ka�dym z 
planowanych do eksploatacji obiektów. Woda b�dzie pobierana z sieci wodoci�gowej, cho� 
do celów technologicznych przewidziano mo�liwo�� wykorzystania �cieków oczyszczonych. 

Dla potrzeb sieci kanalizacyjnych przewiduje si� wykorzystanie wody sporadycznie, jedynie 
w przypadku płukania kanałów. Woda na ten cel pobierana b�dzie z sieci wodoci�gowej w 
ilo�ci nie przekraczaj�cej 3000 m3/rok. 

Projektowana przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody zapewni w przyszło�ci 
funkcjonowanie obiektów nowoczesnych, w których zu�ycie wody na cele technologiczne 
SUW, tj. w głównej mierze na płukanie filtrów b�dzie oscylowało w granicach 2 - 3% 
całkowitej produkcji, tj. przy aktualnej ł�cznej eksploatacji uj�� na poziomie ok. 2,4 mln 
m3/rok (dane z 2007 r.), ilo�� wody zu�ywanej na cele technologiczne b�dzie kształtowała 
si� na poziomie ok. 0,048 mln m3/rok, zatem zagwarantowane zostanie racjonalne 
gospodarowanie wod�. 

Zakłada si�, �e na potrzeby sanitarne zu�ycie wody w ka�dym z obiektów nie 
przekroczy 1 m3/d.  

Wg szacunków, projektowane obiekty liniowe wchodz�ce w skład gospodarki wodnej nie 
b�d� przynosiły strat wody w ilo�ci przekraczaj�cej 15 % transportowanej wody. Praktycznie 
znacz�ce straty wody na sieci, w zwi�zku z zało�eniem, i� obiekty te b�d� szczelne, mog� 
nast�pi� jedynie w fazie awarii. 

Przewiduje si�, �e zu�ycie wody na etapie realizacji inwestycji nie przekroczy 10 m3/d.  

 

5.2. Przewidywana ilo�� wykorzystywanej energii 

Zu�ycie energii na terenie wszystkich oczyszczalni generowane b�dzie przede wszystkim 
podczas funkcjonowania mieszadeł, pomp, dmuchaw, urz�dze	 do odwadniania osadu, 
aparatury steruj�cej i kontrolno - pomiarowej. Energia zu�ywana równie� b�dzie na 
ogrzewanie, o�wietlenie czy gniazda wtykowe.  

Ze wzgl�du na przyj�te technologie oczyszczania �cieków i przeróbki osadów, przewiduje 
si� �rednie jednostkowe zapotrzebowanie na energi� elektryczn� w ilo�ci 1,0 kW/h na 1m3 �cieków, które mo�na kompensowa� wykorzystaniem wyprodukowanego biogazu.  
Oczyszczalnie oraz ewentualne pompownie �ciekowe b�d� pobierały energi� elektryczn� na 
podstawie umowy zawartej z wła�ciwym zakładem energetycznym. 

Zu�ycie energii przez elementy gospodarki wodnej obj�te projektem generowane b�dzie 
głównie przez urz�dzenia uj�� i stacji uzdatniania wody tj. pomp I i II0 oraz pomp do płukania 
filtrów, dmuchaw, instalacji chemicznych, a tak�e na potrzeby socjalne, tj. ogrzewanie 
pomieszcze	, ciepłej wody, itp. 
rednie zu�ycie energii na produkcj� i transport ustalono na 
poziomie 0,27 kW/m3 wody, co rocznie daje do 648 tys. kWh i odpowiada dobowemu 
zu�yciu energii na poziomie 1780 kWh. 



 

 

5.3. Przewidywana ilo�� wykorzystywanych materiałów 

W oczyszczalniach �cieków w procesach technologicznych wykorzystywane b�d� 
nast�puj�ce materiały:  

� do higienizacji skratek – wapno chlorowane w ilo�ci: 

- jednostkowe zapotrzebowanie wapna – Qj = 300 g/kg skratek, 

� do str�cania chemicznego fosforu – koagulant w postaci wst�pnie zhydrolizowanych 
soli �elaza – w ilo�ci: 

- orientacyjna dawka na m3 dopływaj�cych �cieków = 130 g/m3, 

� do higienizacji odwodnionego osadu – wapno palone w ilo�ci: 

- jednostkowe zapotrzebowanie wapna – Qj = 250 kg/kg s.m. osadu, 

� do wspomagania procesu zag�szczania i odwadniania osadów – polielektrolity 
w ilo�ci: 

- orientacyjna dawka polielektrolitu – Qj = 5,0 g/kg s.m. osadu. 

 

W przypadku gospodarki wodnej, z uwagi na fakt, �e na etapie koncepcji modernizacji 
niemo�liwe jest dokładne wyznaczenie rodzaju (nadmienia si� tylko, i� celowe wydaje si� 
by� zastosowanie koagulantów soli wst�pnie zhydrolizowanych o wysokiej zasadowo�ci) 
i dawki koagulantu oraz optymalnej dawki wapna czy zwi�zków chloru, a tak�e rodzaju 
w�gla aktywnego planowanego do wprowadzenia w układach technologicznych, parametry 
te powinny by� wyznaczone w badaniach technologicznych przed przyst�pieniem do 
projektowania, a zoptymalizowane w trakcie rozruchu technologicznego.  

 

W ramach eksploatacji obiektów gospodarki wodno-�ciekowej planuje si� zakupy:  

• paliwa, olejów i smarów do pojazdów i urz�dze� mechanicznych,  

• materiałów biurowych na potrzeby administracji, 

• �rodków czyszcz�cych – na potrzeby utrzymania higieny osób i miejsc pracy oraz 
urz�dze�, 

• �rodków chemicznych zwi�zanych z upraw� oraz ochron� zieleni przed szkodnikami 
i chwastami na terenach SUW i przepompowni, 

• odczynników i �rodków chemicznych oraz innych materiałów na potrzeby 
podr�cznego laboratorium badawczego, 

• pozostałych materiałów niezb�dnych do wła�ciwej eksploatacji projektowanych 
obiektów. 

 

6. Rozwi �zania chroni �ce 	rodowisko  

Nale�y stwierdzi�, �e nadrz�dnym celem realizacji przedsi�wzi�cia jest przede wszystkim 
ochrona �rodowiska. Realizacja inwestycji pozwoli na równoczesny rozwój gospodarczy 
i społeczny przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na �rodowisko, a cz�sto wr�cz 
popraw� jego stanu istniej�cego (Zasada Zrównowa�onego Rozwoju). 

 

Faza eksploatacji obiektów oczyszczalni �cieków 



 

Planuje si� zastosowa� technologi� oczyszczania �cieków, rozwi�zania techniczno – 
technologiczne, urz�dzenia oraz pełn� automatyk� pracy i maksymaln� hermetyzacj� 
procesów, aby uzyska� działanie całego obiektu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, w 
tym w zakresie jako�ci �cieków oczyszczonych oraz przeróbki i zagospodarowania osadów 
po�ciekowych. 

Prawidłowa praca systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni �cieków spowoduje znacz�ce 
ograniczenie ładunku zanieczyszcze� wprowadzanego obecnie do �rodowiska, w tym 
nielegalnych zrzutów przez mieszka�ców gmin do ziemi, rowów, cieków wodnych. 

Oczekiwany efekt realizacji inwestycji uzyskany zostanie w fazie eksploatacji obiektów, po 
ich przebudowaniu i rozbudowie oraz skanalizowaniu planowanego obszaru, przy czym 
decyduj�cym elementem, maj�cym na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania 
oczyszczalni na �rodowisko, b�dzie wysokoefektywne oczyszczanie �cieków na drodze 
mechaniczno - biologiczno - chemicznej z podwy�szonym usuwaniem zwi�zków biogennych 
oraz prowadzeniem prawidłowej gospodarki osadowej i gazowej. 

W zakresie gospodarki osadami �ciekowymi przewiduje si� zastosowanie technologii, 
umo�liwiaj�cych przeróbk� osadów powstaj�cych na oczyszczalniach do postaci najmniej 
szkodliwej dla �rodowiska, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w tym zakresie oraz 
obecnie obowi�zuj�cymi standardami w Unii Europejskiej. 

Procesy uci��liwe technologicznie, takie jak usuwanie i ewakuacja skratek i piasku, 
stabilizacja osadów, ich odwadnianie i dalsze zagospodarowanie, b�d� prowadzone w 
sposób zgodny z przepisami, a tak�e z zastosowaniem rozwi�za� ograniczaj�cych emisj� 
powstaj�cych nieprzyjemnych zapachów, hałasu, gazów (hermetyzacja). Podniesiony 
zostanie poziom bezpiecze�stwa pracy urz�dze� i obiektów w stosunku do ludzi (obsługi 
oczyszczalni) oraz do �rodowiska, głównie poprzez pełn� automatyk� procesów i monitoring 
pracy urz�dze�. Wprowadzone rozwi�zania zmniejsz� tak�e ryzyko powstania awarii pracy 
oczyszczalni oraz poszczególnych ich obiektów i urz�dze�. 

Do elementów słu��cych ochronie �rodowiska zaliczy� nale�y ponadto: 

� w wyniku skanalizowania obszarów, ograniczenie jednostkowego zu�ycia energii 
i innych materiałów (paliwa) w porównaniu z dotychczas praktykowanym 
dowo�eniem �cieków, 

� przewidywane proekologiczne post�powanie z powstaj�cymi osadami (zawracanie 
ich w postaci nieszkodliwej do �rodowiska b�d� suszenie i spalanie pozwalaj�ce na 
znaczny odzysk energii). 

Do zwykłych działa� eksploatacyjnych, maj�cych za zadanie ograniczenie oddziaływania na �rodowisko, które b�d� realizowane na zmodernizowanych obiektach, nale��: 

� utrzymanie pełnej sprawno�ci technicznej wszystkich urz�dze�, 

� utrzymanie ��danych parametrów procesowych umo�liwiaj�cych uzyskanie 
najwy�szych efektów oczyszczania, 

� optymalizacja procesów technologicznych, 

� utrzymanie bie��cej czysto�ci obiektów, 

� prowadzenie na bie��co procesów przeróbki osadów i ich zagospodarowania. 

 

Faza eksploatacji obiektów stacji uzdatniania wody 

Przyj�ta technologia, zastosowana na stacjach uzdatniania wody obj�tych opracowaniem, 
oraz zastosowane szczegółowe rozwi�zania techniczno – technologiczne, urz�dzenia, oraz 
pełna automatyka, maj� na celu uzyskanie takiego działania wszystkich obiektów, aby 



 

mo�liwa była niezawodna praca w ka�dej sytuacji, tj. niezale�nie od zmieniaj�cych si� 
(w zało�onych granicach) parametrów wody surowej jak i rozbiorów wody uzdatnionej.  

Jedynym procesem stwarzaj�cym potencjalne problemy w fazie eksploatacji mo�e by� 
dezynfekcja wody uzdatnionej, do której b�dzie stosowany dwutlenek chloru. Wszelki dozór 
techniczny powinien by� prowadzony przez wykwalifikowan� kadr�, po szkoleniach BHP, co 
ograniczy niebezpiecze�stwo zwi�zane ze stosowaniem �rodków chemicznych.  

Ponadto na terenie SUW „Lubachów”, w trakcie przepompowywania wód nadosadowych 
oraz osadów z odstojników na poletka, mo�e nast�pi� nieznaczne, krótkotrwałe pogorszenie 
jako�ci powietrza w ich pobli�u. Usuwanie osadów z lagun prowadzone b�dzie okresowo 
i jest to proces nieuci��liwy. 
Woda z drenów (na lagunach osadowych) oraz sklarowana (z odstojników popłuczyn) 
odprowadzona do rzeki Bystrzycy, spełnia� b�dzie wymogi Rozporz�dzenia Ministra �

rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy  
wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska. 

Z uwagi na fakt, �e podstawowym �ródłem zaopatrzenia w wod� mieszka�ców i pozostałych 
odbiorców b�d� ujmowane wody powierzchniowe, nast�pi ograniczenie zu�ycia energii 
elektrycznej, koniecznej do ujmowania i tłoczenia wód podziemnych na potrzeby systemu 
wodoci�gowego. Ponadto planowana budowa zbiorników na wod� w Pieszycach, na 
wysoko�ci wi�kszej ni� obecnie istniej�ce, pozwoli na grawitacyjne rozprowadzenie wody 
w znacznej cz��ci systemu wodoci�gowego, co równie� przyczyni si� do ograniczenia 
zu�ycia energii. 

Do zwykłych działa� eksploatacyjnych, maj�cych za zadanie ograniczenie oddziaływania na �rodowisko, które b�d� realizowane na nowych obiektach, nale��: 

� utrzymanie pełnej sprawno�ci technicznej wszystkich urz�dze�, 

� utrzymanie zadanych parametrów procesowych, umo�liwiaj�cych uzyskanie warto�ci 
parametrów zgodnych z przepisami, 

� optymalizacja procesów technologicznych, 

� utrzymanie bie��cej czysto�ci obiektów, 

� stałe monitorowanie parametrów pracy poprzez zastosowane urz�dzenia pomiarowe 
oraz automatyczny system ich regulowania, prowadzony przez zaprojektowany 
sterownik cyfrowy. 

 

Faza eksploatacji kanalizacji i obiektów sieciowych 

Przyj�ta technologia odbioru i transportu �cieków oraz zastosowane szczegółowe 
rozwi�zania techniczno – technologiczne, urz�dzenia, pełna automatyka pracy oraz 
maksymalna hermetyzacja procesów maj� na celu uzyskanie w pełni sprawnego i zgodnego 
z przepisami systemu.  

Skanalizowanie miejscowo�ci Pieszyce spowoduje likwidacj� zbiorników bezodpływowych, z 
których na skutek ich nieszczelno�ci �cieki kierowane s� do gruntu, a nast�pnie do wód 
gruntowych. W efekcie zminimalizuje to zagro�enie ekologiczne wzgl�dem gleb, wód 
gruntowych i podziemnych. 

Eksploatacja ewentualnych przepompowni �cieków i obiektów liniowych, w warunkach ich 
normalnej pracy, praktycznie nie stwarza �adnego zagro�enia dla �rodowiska. Niekorzystne 
oddziaływanie na bezpo�rednie otoczenie przepompowni mo�e mie� miejsce w czasie 
czyszczenia pomp. Przewiduje si� wykonywanie takiej czynno�ci w ka�dej przepompowni 
nie cz��ciej ni� raz na dwa tygodnie, a czas trwania operacji nie powinien przekroczy� 2 
godzin, zatem mo�na przyj�� minimalny wpływ tej operacji na otoczenie. W tym czasie  



 

mo�e doj�� do niewielkiej emisji nieprzyjemnych zapachów oraz hałasu, których nat��enie 
nie b�dzie znacz�ce (zale�ne od warunków pogodowych), a hałas poza terenem obiektów 
nie przekroczy dopuszczalnych norm. 

Do zwykłych działa� eksploatacyjnych, maj�cych na celu ograniczenie wpływu na �rodowisko, które b�d� realizowane w podlegaj�cym rozbudowie i przebudowie systemie 
nale��: 

- utrzymanie pełnej sprawno�ci technicznej urz�dze�, 

- utrzymanie zadanych parametrów procesowych, umo�liwiaj�cych uzyskanie najwi�kszych  
   efektów oczyszczania, 

- optymalizacja, automatyzacja i prawidłowe sterowanie procesami technologicznymi, 

- utrzymanie czysto�ci obiektów, 

- prowadzenie na bie��co procesów przeróbki osadów i ich zagospodarowanie. 

Negatywny wpływ inwestycji na �rodowisko mo�e mie� miejsce jedynie w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach: 

� w przypadku awarii urz�dze�, instalacji lub obiektów: 

ochron� przed wyst�pieniem takich zdarze� jest przewidywane wykonanie inwestycji z 
zastosowaniem najnowocze�niejszych rozwi�za� technicznych, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi zasadami budowlanymi i normami technicznymi, a tak�e dublowanie 
wa�niejszych urz�dze� technologicznych (zastosowanie urz�dze� rezerwowych), jak 
równie� posiadanie dwustronnego zasilania energetycznego obiektów; 

� w przypadku bł�du człowieka: 

ochron� przed takim zdarzeniem jest wprowadzenie monitorowania procesów 
technologicznych, automatycznego ich sterowania, a ponadto zatrudnienie 
wysokokwalifikowanego personelu, który b�dzie poddany okresowym szkoleniom 
podnosz�cym jego umiej�tno�ci; 

� w przypadku zdarze� losowych: 

szkody wynikaj�ce z takich zdarze�, których nie mo�na było przewidzie� na etapie 
projektowania inwestycji b�d� usuwane w drodze indywidualnych decyzji kierownictwa 
obiektu lub instancji wy�szych. 

Podsumowuj�c, projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie stałego odbioru 
i oczyszczania �cieków sanitarnych, co jest skuteczn� ochron� �rodowiska w zakresie 
ochrony wód podziemnych, powierzchniowych, gleby a tak�e powietrza. Istniej�ce 
oczyszczalnie �cieków po przebudowie zapewni� odbiór �cieków z obszaru Projektu i 
uzyskiwanie wymaganych przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej odpowiednich 
parametrów �cieków oczyszczonych na odprowadzeniu ich do odbiornika.  

W fazie eksploatacyjnej sieci kanalizacyjnych nie przewiduje si� negatywnego wpływu na �rodowisko. Technologia wykonania i zastosowane materiały gwarantuj� wieloletnie, 
bezawaryjne ich wykorzystywanie.  

 

Faza eksploatacji sieci wodoci�gowych 

Przyj�ta technologia transportu wody (sieci tranzytowe) oraz zastosowane w systemie 
wodnym obiekty takie, jak zbiorniki zapasowo – wyrównawcze oraz szczegółowe 
rozwi�zania techniczno – technologiczne, urz�dzenia (przepływomierze, odpowietrzniki, itp.) 
pozwalaj� na pełn� kontrol� pracy systemu oraz utrzymanie w pełni sprawnego i zgodnego z 
przepisami jego działania.  



 

Zaprojektowanie zdalnego monitoringu stanu pracy obiektów oraz systemu sterowania prac� 
całej infrastruktury, jednoznacznie zwi�kszy bezpiecze�stwo i niezawodno�� pracy tych 
obiektów oraz zmniejszy ich negatywne oddziaływanie na �rodowisko 

 

 

 

Faza realizacji inwestycji 

W fazie realizacji inwestycji negatywne oddziaływanie na �rodowisko wynika� b�dzie z 
prowadzonych robót, zwłaszcza przy u�yciu ci��kiego sprz�tu mechanicznego. Do 
elementów tego oddziaływania nale��: pogorszenie jako�ci �cieków odprowadzanych do 
odbiornika, pogorszenie warunków i bezpiecze�stwa pracy na oczyszczalniach, przerwy w 
dostawie wody do istniej�cych odbiorców, chwilowe pogorszenia jako�ci dostarczanej wody, 
wi�ksza awaryjno�� systemów, podwy�szona emisja hałasu, drga�, spalin, pogorszenie 
warunków krajobrazowych, bezpiecze�stwa komunikacji na drogach, w których prowadzi si� 
roboty budowlane oraz dojazdowych do placu budowy itp. Zdarzenia takie b�d� miały jednak 
charakter krótkotrwały i całkowicie zanikaj�cy. Przed w/w oddziaływaniem mo�na si� 
zabezpieczy� poprzez: 

� wprowadzenie odpowiednich harmonogramów realizacji inwestycji,  

� dopuszczenie jedynie krótkotrwałych wył�cze� z pracy obiektów i sieci, 

� przeszkolenie obsługi na okoliczno�� eksploatacji obiektów i urz�dze� w warunkach 
ich przebudowy,  

� wykonywanie uci��liwych robót budowlanych w godzinach dziennych od 6.00 do 
22.00, a w miar� mo�liwo�ci -  prac� w systemie trójzmianowym, umo�liwiaj�c� 
szybk� realizacj� zada�, 

� prawidłowe zabezpieczenie placu budowy (ochrona przed urazami, 
przeciwpo�arowa, przed pora�eniem pr�dem), 

� wprowadzenie w niezb�dnym zakresie rozwi�za� dotycz�cych organizacji ruchu - 
realizacja zada� w zakresie budowy infrastruktury liniowej wymaga� b�dzie 
prowadzenia prac w pasach dróg i poboczy. Przewiduje si� w zwi�zku z tym zmian� 
organizacji ruchu na odcinkach obj�tych pracami budowlanymi. Ponadto przewiduje 
si� zastosowa� rozwi�zania ułatwiaj�ce komunikacj� na tych odcinkach (kładki dla 
pieszych, odpowiednie oznakowanie). 

� wcze�niejsze poinformowanie mieszka�ców o mo�liwym wyst�pieniu trudno�ci w 
zwi�zku z wykonywaniem prac. 

Negatywny wpływ inwestycji na �rodowisko mo�e by� spowodowany tylko 
w przypadku: 

� awarii urz�dze�, instalacji lub obiektów – ochron� przed wyst�pieniem takich 
zdarze� jest przewidywane wykonanie inwestycji z zastosowaniem 
najnowocze�niejszych rozwi�za� technicznych, zgodnie ze sztuk� budowlan� 
i normami technicznymi, a tak�e dublowanie wa�niejszych urz�dze� 
technologicznych (zastosowanie urz�dze� rezerwowych), jak równie� posiadanie 
drugostronnego zasilania energetycznego obiektów, 

� bł�du człowieka - ochron� przed takim zdarzeniem jest wprowadzenie monitorowania 
procesów technologicznych, automatycznego ich sterowania, a ponadto zatrudnienie 
wysokokwalifikowanego personelu, który uczestniczył b�dzie w okresowych 
szkoleniach podnosz�cych jego umiej�tno�ci, 



 

� zdarze� losowych – szkody wynikaj�ce z takich zdarze�, których nie mo�na było 
przewidzie� na etapie projektowania inwestycji b�d� usuwane w drodze 
indywidualnych decyzji kierownictwa obiektu lub instancji wy�szych. 

Prace w zakresie budowy i rozdziału sieci kanalizacyjnych prowadzone b�d� na znacznych 
obszarach gmin, st�d istnieje ryzyko wpływu inwestycji na elementy przyrody nieo�ywionej 
oraz zabytki kultury. W zwi�zku z tym planuje si� uzgadnia� ewentualnie zaistniałe problemy 
z Konserwatorem Zabytków oraz prowadzi� nadzór archeologiczny nad wykonywanymi 
zadaniami. 

 

Faza przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody wymaga� b�dzie rozwi�za� 
tymczasowych, zwi�zanych z konieczno�ci� utrzymania stacji w ruchu i konieczno�ci� 
utrzymania ci�gło�ci dostaw wody dla odbiorców. Zostanie to zrealizowane poprzez 
dokonanie dodatkowych tymczasowych poł�cze� technologicznych oraz ujmowanie 
wi�kszej ilo�ci wody surowej do uzdatniana na stacji nie podlegaj�cych w danym czasie 
pracom budowlanym. 

Ze wzgl�du na lokalizacj� stacji oraz stałe ogrodzenie wszystkich obiektów, nie przewiduje 
si� specjalnych rozwi�za� mog�cych chroni� �rodowisko. Zdemontowany złom (zbiorniki, 
zbrojenia, ruroci�gi, urz�dzenia i inne) b�d� poddane recyklingowi. Tak samo przewiduje si� 
post�powa� z gruzem (beton, cegła, nawierzchnie bitumiczne).  

Przed przyst�pieniem do prac mieszka�cy zostan� poinformowani o planowanych 
działaniach i ewentualnych uci��liwo�ciach wynikaj�cych z realizacji projektu. 

Teren obiektu przeznaczonego do likwidacji zostanie zniwelowany i zrekultywowany (humus 
i trawa). 

 

7. Rodzaj i przewidywana ilo �� wprowadzanych do �rodowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwi �za	 chroni �cych �rodowisko  

Planowane do zastosowania rozwi�zania chroni�ce �rodowisko nie b�d� powodowały 
zu�ycia wi�kszych ilo�ci energii, ani wprowadzania do �rodowiska substancji specjalnych. 
Zakłada si� wr�cz obni�enie zapotrzebowania na energi�, szczególnie w okresie zimowym, 
ze wzgl�du na rozbudow� systemu wykorzystywania wyprodukowanego w ramach 
gospodarki gazowej biogazu. Jedynie w fazie eksploatacji systemu wodoci�gowego, w 
przypadku wł�czenia drugostronnego zasilania energetycznego nast�pi wi�ksze, ni� w 
przypadku normalnej pracy urz�dze�, zu�ycie energii. Ponadto dodatkowe zu�ycie energii 
nast�pi wskutek wprowadzenia pełnej automatyki i monitoringu pracy obiektów, słu��cych 
zminimalizowaniu ryzyka wyst�pienia awarii.  

 

Przewidywana ilo�� odpadów wprowadzanych do �rodowiska w wyniku realizacji inwestycji 
kształtuje si� nast�puj�co: 

 

cieki  

Docelowa ilo�� �cieków oczyszczonych w pogodzie suchej wynosi� b�dzie 15 000 m3/d.  



 

 

Natomiast realizacja przedsi�wzi�cia w zakresie gospodarki wodnej spowoduje produkcj� 
ok. 48 tys. m3/rok �cieków pochodz�cych z płukania filtrów i innych procesów 
technologicznych oraz ok. 365 m3/rok �cieków sanitarnych.  

 

Osady  

Przyjmuj�c �redni� jednostkow� ilo�� osadów na poziomie 65 gsm/RLMd, ł�czna ilo�� tych 
odpadów z planowanego obszaru inwestycji w zakresie gospodarki �ciekowej wynosi� 
b�dzie ok. 4875 kg/d. Przy zało�onym ko�cowym uwodnieniu osadu odwodnionego na 
poziomie 75%, masowy jego przyrost  wyniesie ok. 19500 kg/d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast osady wytworzone w zakresie eksploatacji obiektów gospodarki wodnej poddane 
b�d� sedymentacji w odstojnikach, nast�pnie odwadnianiu na lagunach osadowych i w 
ko�cowej fazie wywo�one na składowisko odpadów. Roczna ilo�� wyprodukowanego osadu 
wynosi� b�dzie ok. 17 Mg sm/rok, odpowiednio przy uwodnieniu 75 % warto�� ta wyniesie 
ok. 68 Mg/rok.  

 

Wody nadosadowe  

Woda z drenów (na lagunach osadowych) oraz sklarowana (z odstojników popłuczyn) 
odprowadzona b�dzie do cieków wodnych lub gruntu i spełnia� b�dzie wymogi 
Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
nale�y spełni� przy  wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla �rodowiska. Ł�czna ilo�� wód nadosadowych wyniesie ok. 48 
tys. m3/rok. 
 

 

Nazwa obiektu 

�
cieki oczyszczone 

[ m3/d ] 

Oczyszczalnia �cieków w Bielawie 7 500 

Oczyszczalnia �cieków w Dzier�oniowie 7 500 

Razem 15 000 

Nazwa 
obiektu 

Produkcja osadów  

[kg/d] 

Masowy przyrost osadów 
odwodnionych 

[kg/d] 

Oczyszczalnia �cieków w 
Bielawie 

2437,5 9750 

Oczyszczalnia �cieków w 
Dzier�oniowie 

2437,5 9750 

Razem 4875 19500 



 

Piasek  

Zało�ono jednostkow� ilo�� piasku na poziomie 3 dm3/RLMa. Ł�czna ilo�� piasku wynosi� 
b�dzie ok. 616 dm3/d. 

 

 

Skratki  

Zało�ono jednostkow� ilo�� skratek na poziomie 8 dm3/RLMa. Ł�czna ilo�� skratek wynosi� 
b�dzie ok. 1644 dm3/d. 

 

8. Mo�liwe transgraniczne oddziaływanie na �rodowisko  

Projektowana inwestycja nie stwarza potencjalnego transgranicznego oddziaływania na �rodowisko. 

 

9. Obszary podlegaj �ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia     
2004 r. o ochronie przyrody, znajduj �ce si � w zasi �gu znacz �cego 
oddziaływania przedsi �wzi�cia  

Bezpo�rednio na terenie planowanej inwestycji, jak równie� w niewielkim oddaleniu od niej 
nie wyst�puj� obszary podlegaj�ce ochronie zgodnie z Ustaw� o ochronie przyrody.  
 
W niewielkiej odległo�ci od stacji uzdatniania wody w Kamionkach, której przebudowa 
realizowana b�dzie w ramach przedsi�wzi�cia, znajduj� si� nast�puj�ce obszary ochrony: 

� Obszary NATURA 2000 – Kamionki (PLH 020005), Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 
(PLH 20071) – ok. 1,2 km,  

� Park Krajobrazowy Gór Sowich – ok. 0,4 km. 

Stwierdza si�, �e zarówno na etapie realizacji jak i na etapie eksploatacji obiekt stacji 
uzdatniania nie b�dzie znacz�co oddziaływał na obszary chronione. Realizacja 
przedsi�wzi�cia, z uwagi na swój charakter, wielko��, zasi�g i czas trwania, nie spowoduje 
zaniku okre�lonych typów siedlisk, zmniejszenia ich powierzchni ani zaburzenia ich struktury 

Nazwa obiektu 
Produkcja piasku 

[ dm 3/d ] 

Oczyszczalnia 	cieków w Bielawie 308 

Oczyszczalnia 	cieków w Dzier�oniowie 308 

Razem 616 

Nazwa obiektu 
Produkcja skratek 

[ dm 3/d ] 

Oczyszczalnia 	cieków w Bielawie 822 

Oczyszczalnia 	cieków w Dzier�oniowie 822 

Razem 1644 



 

i funkcji. Eksploatacja stacji uzdatniania nie zmieni dotychczasowej struktury i funkcji 
wskazanych obszarów chronionych.  

 
10. Uzasadnienie wyst �pienia o wydanie decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj � przedsi �wzi�cia  

Planowane przedsi�wzi�cie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 72. Rozporz�dzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa

�
 na �rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych z 

kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), kwalifikuje si� jako przedsi�wzi�cie mog�ce 
znacz�co oddziaływa

�
 na �rodowisko, dla którego sporz�dzenie raportu o oddziaływaniu na �rodowisko mo�e by

�
 wymagane.  

Wobec powy�szego zgodnie z art. 71.2. Ustawy z dnia 3 pa	dziernika 2008 r. o 
udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227), realizacj� przedsi�wzi�cia warunkuje si� uzyskaniem Decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia, co stanowi uzasadnienie dla 
wyst�pienia o wydanie przedmiotowej decyzji. 

Ponadto zgodnie z art. 72.1. Ustawy o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko, decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� 
przedsi�wzi�cia b�dzie niezb�dna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  decyzji o pozwoleniu na budow� 
obiektu budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó	n. zm.). 

Zgodnie z art. 75.1.1)  ustawy o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 
udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko, 
z uwagi na wyst�puj�ce w obszarze planowanego przedsi�wzi�cia p.n. „Modernizacja i 
rozbudowa gospodarki wodno-�ciekowej na terenie gmin powiatu dzier�oniowskiego – etap 
I” w zakresie gospodarki �ciekowej tereny zamkni�te, nale��ce do PKP S.A., wła�ciwym 
organem do wydania decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� 
przedsi�wzi�cia dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony 
rodowiska we Wrocławiu. 
 

 

                                                                                                …………………………… 
                                                                                                                                                                   PODPIS WNIOSKODAWCY 

                                                                                                                                    


