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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Rodzaj, skala  i usytuowanie przedsięwzięcia. 

 

Przedsięwzięcie jest inwestycją polegającą na budowie kompostowni osadów ściekowych przy 

oczyszczalni ścieków w Żarkach .  Obiekt jest zlokalizowany przy ulicy Myszkowskiej 61B w 

Żarkach, na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków, na działce o nr ewid. 3279/21, która jest 

własnością Gminy Żarki. 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną. 

 

Zgodnie z prowadzonymi przez Zakład Usług Komunalnych w Żarkach pomiarami, obecnie 

gminna oczyszczalnia w Żarkach przyjmuje średniodobowo 365m³ ścieków i wytwarza rocznie 

354,6Mg osadu o uwodnieniu 85%. Przy docelowym obciążeniu 550m³/dobę przewiduje się 

powstawanie ~600Mg osadu. Proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Żarkach oparty 

jest o system sekwencyjnych biologicznych reaktorów (SBR), metodą niskoobciążonego osadu 

czynnego. Ten nowoczesny system oczyszczania składa się z dwóch ciągów technologicznych 

o przepustowości (Qśr=550m³) z możliwością oczyszczania Odmax=700m³/d. Z 

dotychczasowego przebiegu oczyszczania ścieków eksploatator jest zadowolony, a wyniki 

oczyszczania (analizy ścieków oczyszczonych) wskazują na dobrą pracę bloku biologicznego. 

Gospodarka osadowa prowadzona na oczyszczalni jest w chwili obecnej bardzo uproszczona. 

Powstający osad nadmierny jest okresowo odprowadzany do zbiorników magazynowych gdzie 

następuje zagęszczenie grawitacyjne. Po zagęszczeniu osad podawany jest na prasę 

mechanicznego odwadniania firmy TEKNOFANGI. Jest to prasa taśmowa NPO8CEK 

pracująca w oparciu o wspomaganie polielektrolitem . Odwodniony osad podawany jest na 

przyczepę umiejscowioną pod wiatą i czasowo magazynowany na składowisku osadu o 

powierzchni 96m² (8,0m x 12,0m) i okresowo przekazywany na podstawie  zawartej umowy do 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dąbrowie Górniczej. Osad powstający w wyniku 

eksploatacji oczyszczalni to odpad o kodzie 190805 czyli ustabilizowany osad ściekowy. 

 

2. Rodzaj planowanej technologii. 

 

Zaprojektowano budynek kompostowni osadów ściekowych w postaci żelbetowych boksów 

przykrytych zadaszeniem stalowym o łukowym przekroju poprzecznym. Konstrukcja 

parterowa jednonawowa typu 15/7,60, przycięta do wymiarów: rozpiętość 13,0 m, wysokość 

4,0 m. Długość zadaszenia wynosi 20,25 m, wysokość zewnętrzna całkowita razem z 

żelbetowymi ścianami fundamentowymi wynosi 5,80 m. 

 

 Zgodnie z założeniami Urzędu Miasta i Gminy Żarki Kompostownia Osadów 

Ściekowych oparta jest o technologię pryzm otwartych i realizowana będzie na płycie 

żelbetowej o powierzchni 250m² odbudowanej wiatą o lekkiej konstrukcji.  

Kompostowaniu poddawane będą osady nadmierne po prasie filtracyjnej ustabilizowane w 

wyniku tlenowej stabilizacji zachodzące w procesie oczyszczania ścieków. Kompostowanie 

osadów ma zapewnić:  

 stabilizację związków organicznych,  

 dezynfekcję naturalną (wysokie temperatury w czasie kompostowania),  



 redukcję masy i uwodnienie osadów.  

 

Oczyszczalnia w Żarkach  zaliczana jest do oczyszczalni małych, która docelowo oczyszczać 

ma 550m³/dobę ścieków surowych i wytwarzać 600Mg/rok osadu nadmiernego o uwodnieniu 

85%. Kompostownia pracować będzie w oparciu o wytwarzany osad ściekowy oraz odpady 

zielone z utrzymania terenów zielonych, korę, zrębki drewna, trociny. Kompostowanie osadu 

odbywać się będzie z dodatkiem 50% masy roślinnej w stosunku do suchej masy osadu. Należy 

pamiętać, że we wstępnym procesie kompostowania konieczne jest uzyskanie odpowiedniej 

wilgotności materiału 50÷60%. W kompostowaniu bardzo ważny jest materiał uzupełniający 

(strukturalny), który decyduje o jakości kompostu i szybkości kompostowania. Przebieg 

procesu kompostowania odbywać się będzie według następujących faz:  

 

1. przygotowanie materiału strukturalnego wymieszanie rozdrobnienie biomasy i 

umieszczenie w kwaterach materiału strukturalnego,  

 

2. dostarczenie osadu i wymieszanie z materiałem strukturalnym w stosunku 1:0,5 

suchej masy,  

3. po wypełnieniu pierwszej kwatery do wysokości 1m pozostawienie do 

intensywnego dojrzewania na okres 30 dni, a przechodzimy do wypełniania 

następnej kwatery,  

4. po procesie intensywnego dojrzewania nastąpi faza dojrzewania pośredniego 

przez okres 20 dni, co 2 dni kompost poddawany będzie intensywnemu 

napowietrzaniu poprzez dynamiczne przerzucanie masy przy pomocy urządzenia 

„Cyklop” i nawilżanie za pomocą pompy odciekami ze studni zbiorczej 

odcieków,  

5. faza dojrzewania końcowego i obróbka kompostu. Faza ta nie wymaga 

napowietrzania i nawilżania i trwać będzie 4 tygodnie, po których kompost 

odbierany będzie do rekultywacji.  

 

Zakłada się, że po okresie 90 dni przygotowany kompost spełniał będzie wymagania do 

rekultywacji. We wstępnym procesie kompostowania zaleca się higienizację osadu dawką 

0,10kg wapna palonego na kg s.m osadu. Wymieszanie osadu z wapnem powoduje wzrost 

odczynu mieszaniny oraz ogrzewanie masy osadowej, co powoduje wyginięcie organizmów 

chorobotwórczych i przyspieszenie parowania. Jak zasygnalizowano na wstępie opisu proces 

kompostowania odbywał się będzie pod wiatą podzieloną na trzy sektory. 

 

 

3. Ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia. 

 

Nie przewiduje się wariantowych rozwiązań . 

 

4. 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii. 

 

Do realizacji zadania przewiduje się wykorzystanie następujących surowców                      i 

materiałów:  piasek, beton, stal. Paliwo użyte podczas pracy sprzętu to olej napędowy. Energia 

elektryczna używana będzie jedynie do oświetlenia barakowozu i gotowania wody do celów 

socjalnych. Ilości powyższych materiałów i energii oszacowane zostaną na podstawie 

przedmiarów robót i zestawień RMS.  

 

5. Rozwiązania chroniące środowisko. 

 

Projektowana konstrukcja umożliwi przetworzenie osadu ściekowego w kompost dzięki czemu 

ograniczy się  ilość substancji zanieczyszczających środowisko naturalne.  



Transport materiałów sypkich musi odbywać się przy użyciu środków zabezpieczających przed 

pyleniem (transport kryty, plandeki). Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania 

wszystkich odpadów poprzez prowadzenie kart odpadów z podanym w nich sposobem ich 

zagospodarowania.  

 

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

 

W związku z przyjętym rozwiązaniem realizacji zadania przewiduje się wprowadzenie do 

środowiska spalin zużytego oleju napędowego. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania będą posiadały niezbędne atesty i certyfikaty. 

 

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko . 

 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie    

    przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko   

    planowanego przedsięwzięcia. 

 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest ostoja Złotopotocka objęta 

programem Natura 2000. Z uwagi jednak na znaczną odległość planowanej inwestycji nie 

przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na środowisko.   

 

 

 


