


Oczyszczalnia ścieków w latach 70. Złoża biologiczne nr 1 i 2, na pierwszym planie osadniki Imhoffa
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Rys historyczny
Początki działalności Gminnego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni  

Raciborskiej, są nierozerwalnie związane  

z historią rozwoju obecnej Fabryki Obrabiarek 

„RAFAMET” S.A. To właśnie ten zakład w latach 

1949-1960 był głównym inwestorem i pracodawcą 

na terenie miejscowości.

Z jego też inicjatywy, w 1949 roku rozpoczęto 

budowę pierwszego bloku mieszkalnego przy 

ówczesnej ul. Warszawskiej, będącego początkiem 

osiedla mieszkaniowego przeznaczonego dla 

pracowników prężnie rozwijającego się zakładu. 

W 1950 roku oddano do użytkowania pierwszy 

budynek nowo budowanego osiedla. W miarę 

budowy kolejnych bloków mieszkalnych i rozwoju 

osiedla, zaistniała konieczność budowy, poza 

innymi obiektami, również oczyszczalni ścieków, 

wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej. Oczysz-

czalnię i najstarszą część sieci kanalizacyjnej 

wybudowano w 1955r. 

W roku 1956 wieś Kuźnia Raciborska uzyskała 

prawa osiedla robotniczego. Rozwój zakładu oraz 

stały przyrost liczby mieszkańców osiedla robotni-

czego, stymulował inicjatywę realizacji kolejnych 

inwestycji. Już w 1958 roku otwarto przedszkole 

zakładowe, a w 1960 roku, istniejącą oczyszczalnię 

rozbudowano o drugie złoże biologiczne, co pozwo-

liło na wzrost przepustowości ciągu technologiczne-

go oczyszczania ścieków. 

W latach 70-tych inwestycje związane z rozbudo-

wą i konserwacją infrastruktury wodno-ściekowej 

na terenie miasta Kuźnia Raciborska, zostały 

niestety skierowane na „boczny tor”. Oczyszczalnia 

działająca od 15 lat wymagała okresowych remon-

tów, jednak RAFAMET S.A. jako główny inwestor 

stymulujący w latach wcześniejszych rozwój 

gospodarczy miejscowości, ograniczył wydatki na 

dalszy rozwój gospodarki ściekowej. W pierwszej 

połowie lat siedemdziesiątych wybudowano cztery 

nowe ujęcia wody.

W roku 1977 r. stan techniczny urządzeń  

oczyszczalni był na tyle zły, iż podjęto decyzję  

o przeprowadzeniu gruntownego remontu. Została 

sporządzona dokumentacja projektowa moderniza-

cji i remontu obiektów oczyszczalni. Niestety brak 

środków pieniężnych na finansowanie projektu nie 

pozwolił na jego przeprowadzenie. 

W kolejnych latach oczyszczalnia należąca 

formalnie do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Katowice, a funkcjonująca 

jako zakład nr 17 w Raciborzu, podlegała dalszej 

degradacji. Przestarzała technologia oczyszczania 

nie była w stanie sprostać wymaganiom formalno-

-prawnym w zakresie jakości oczyszczonych ścieków 

odprowadzanych do rzeki Rudy. 

Kapitalny remont urządzeń oczyszczalni, a 

przede wszystkim ponowne uruchomienie złoża 

nr 1 a następnie nr 2 oczyszczania biologicznego, 

nastąpił dopiero w 1986 roku. Wtedy wymieniono 



Złoże biologiczne nr 1 „starej oczyszczalni” Złoże nr 1 przechodzi do historii – prace rozbiórkowe
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wsad złoża, zmodyfikowano sposób rozprowadzania 

surowych ścieków po powierzchni złoża z zastoso-

waniem zraszaczy talerzowych i zasiedlono nowe 

kultury bakterii, co poprawiło jakość oczyszczanych 

ścieków. 

Niestety efekt tych prac w postaci poprawy 

parametrów ścieków oczyszczonych w krótkim 

czasie powrócił do stanu wyjściowego. Dodatko-

wo zakład w tym okresie /początek lat 90-tych/  

w ramach restrukturyzacji Wojewódzkiego Przed-

siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowi-

cach, stał się najpierw zakładem wchodzącym  

w skład Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji w Raciborzu, następnie przez 

krótki czas firma funkcjonowała jako Gminne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Kuźni Raciborskiej zakład budżetowy Urzędu 

Miasta Kuźnia Raciborska. 

Następujące w tak krótkim czasie zmiany wła-

ścicieli, nie były obojętne dla kondycji firmy, która 

szczególnie w tym okresie, po latach niedoinwesto-

wania, potrzebowała stabilizacji i wsparcia, by móc 

przeprowadzić konieczne remonty i dostosować 

jakość swoich usług do obowiązujących wówczas 

wymogów w zakresie jakości oczyszczonych 

ścieków.

 W latach 1992-1993, na cele wodociągu wiejskie-

go Ruda Kozielska, zostały wykonane dwa ujęcia 

wód podziemnych, Studnia Nr-1 oraz Nr 2. Została 

wybudowana też stacja uzdatniania wody w Rudzie 

Kozielskiej oraz dwa zbiorniki buforowe na wodę,  

o łącznej pojemności 300 m3.

W roku 1994 została utworzona spółka prawa 

handlowego ze 100% udziałem  kapitału Gminy 

Kuźnia Raciborska, która przyjęła nazwę „Gminne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o.”. Po uregulowaniu spraw formalnych 

związanych z podziałem majątku po Rejonowym 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  

w Raciborzu, oraz uporządkowaniu dokumentacji, 

działania ówczesnego Zarządu były ukierunkowane 

na zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom 

Gminy Kuźnia Raciborska do wody z wodociągu 

miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz wiejskiego 

w Rudzie Kozielskiej. Działania te w połączeniu 

z determinacją władz gminnych, doprowadziły 

do zakończenia w roku 1997 budowy ostatniego 

odcinka wodociągu miejskiego w Kuźni Raciborskiej, 

zapewniając zaopatrzenie w wodę wszystkim 

mieszkańcom Kuźni Raciborskiej wraz z ościennymi 

sołectwami, Siedliskami, Budziskami, Turzem i Rudą. 

Konieczny do przeprowadzenia remont oczyszczalni 

ścieków, nadal pozostawał w cieniu realizacji innych 

inwestycji. 

Wymogi stawiane przez ustawodawcę  

w zakresie jakości ścieków oczyszczonych wpro-

wadzanych do wód, kontrole przeprowadzane 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-



Główne kolektory kanalizacyjne doprowadzające 
ścieki do oczyszczalni

Widok ogólny na plac budowy. Na pierwszym planie po prawej  
u dołu, zespół starego sito-piaskownika, dalej – nowa przepompownia
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ska w Katowicach, oraz groźba nałożenia suro-

wych kar pieniężnych, doprowadziły w efekcie do 

przeprowadzenia jej doraźnego remontu. Polegał 

on na wymianie pokrycia dachów na złożach. Nie 

miało to oczywiście rzeczywistego przełożenia na 

jakość oczyszczonych ścieków.  

W 2003 roku przeprowadzona przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska kontrola działa-

nia oczyszczalni, wykazała całkowitą niezdolność 

jej urządzeń do oczyszczania ścieków. Wyniki 

tej kontroli spowodowały nałożenie na Gminne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kary 

pieniężnej, z równoczesnym odroczeniem terminu 

jej zapłaty na 5 lat, w trakcie których miała zostać 

przeprowadzona modernizacja oczyszczalni. 

Niestety, żadne skuteczne działania nie zostały 

podjęte w wyznaczonym terminie, zaś konse-

kwencją tych zaniechań, są płacone obecnie przez 

Spółkę zaległe kary wraz z odsetkami.

Gmina Kuźnia Raciborska do października 2006r. 

była objęta Porozumieniem Międzygminnym 

podpisanym w  dniu 7 stycznia 2004 roku, 

a dotyczącym programu budowy kanalizacji 

sanitarnej dla gmin dorzecza Górnej Odry z odpro-

wadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni 

w Raciborzu. Biorąc pod uwagę brak możliwość 

finansowania tak dużej inwestycji, oddalający 

się w czasie termin jej realizacji, bardzo wysokie 

koszty transportu i oczyszczania ścieków, oraz 

naglącą koniecznością natychmiastowego 

działania w tym zakresie, na mocy Uchwały Rady 

Miejskiej Nr XLVI/410/2006 z dnia 20 października 

2006 roku, Gmina Kuźnia Raciborska wystąpiła z 

porozumienia i rozpoczęła realizację gospodarki 

wodno-ściekowej samodzielnie.

W dniu 27 kwietnia 2007 r. podpisane zostało 

porozumienie subregionalne w sprawie przygoto-

wania Programu Rozwoju Subregionu w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2007-2013. Porozumienie to 

umożliwiło w  drodze bezkonkursowej, sięgnięcie 

samorządom po środki unijne i było milowym  kro-

kiem w drodze do zrealizowania projektu budowy 

nowej oczyszczalni.

Wraz z pracami projektowymi podejmowane 

były działania nad dopracowaniem montażu 

finansowego całości inwestycji, który zakładał 

udział finasowy Gminy w realizację tego projektu. 

W głównej mierze, przedsięwzięcie finansowane 

było z dotacji unijnej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 Priorytet Środowisko, Działanie: 

5.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa, oraz z prefe-

rencyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Pozostałe koszty domyka-

jące montaż finasowy poniosło GPWiK Sp. z o.o.  

w Kuźni Raciborskiej oraz Gmina Kuźnia Raciborska. 



Zagęszczanie terenu pod przyszły główny zbiornik technologiczny
Wykonanie zbrojenia dna wielofunkcyjnego zbiornika 
technologicznego
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Prezentacja firmy
Aktualnie Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego 

ze 100% udziałem kapitału Gminy Kuźnia Racibor-

ska. W tej formie działa od 15 lutego 1994 roku, do 

dnia dzisiejszego. Wcześniej od dnia 1 lipca 1993 r. 

do dnia 14 lutego 1994 r. firma funkcjonowała jako 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Kuźni Raciborskiej – Zakład Budżetowy Urzędu 

Miasta Kuźnia Raciborska, używając skrótu „WOD-

-KAN Kuźnia Raciborska”, a w okresie od 1 sierpnia 

1991 r. do dnia 30 czerwca 1993 r. jako „Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Raciborzu”. Jeszcze wcześniej, od 1 stycznia 1976 r. 

do 31 lipca 1991 r. jako „Zakład nr 17 w Raciborzu”, 

wchodzący w skład Wojewódzkiego Przedsiębior-

stwa Wodociągów i Kanalizacji Katowice. 

Kapitał spółki wynosi obecnie 8 622 500 PLN. 

W skład Zarządu wchodzą dwie osoby, Marian 

Kostka – Prezes Zarządu od kwietnia 2007 r. 

oraz Tomasz Kostka – Członek Zarządu Dyrektor 

Finansowy od czerwca 2010 r. wcześniej, od lutego 

2008 r. Dyrektor ds. Technicznych.

W spółce jest zatrudnionych 18 pracowników,  

w tym zarząd, 3 pracowników administracyjnych, 

12 pracowników fizycznych oraz inkasent. 

Poprzednicy kierujący spółką:  

•     Eryk Wuzik – od 05.06.1986 r. do dnia 

24.06.1996 r.

•     Ferdynand Bachowski – od 18.05.1995 r. do dnia 

31.06.2000 r.

•     Kazimierz Worobiec – od 01.04.2000 r. do dnia 

30.03.2007 r.

Drodzy        MieszkańcyDrodzy        Mieszkańcy
DDDzięki pozyskaniu unijnej dotacji pieniężnej, w Kuźni Raciborskiej wybudowaliśmy 

nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która będzie przez kolejne, co najmniej kilkadziesiąt lat, 

służyć społeczeństwu, oczyszczając ścieki powstające na terenie miasta i gminy. 

Mam nadzieję, iż świadomość ekologiczna nie pozwoli Wam na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości płynne /szamb/ na swoje posesje, posesję najbliższego 

sąsiada, bądź do rowu melioracyjnego, tłumacząc takie postępowanie tym, iż przestarzała 

oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie ich oczyścić, więc i tak, częściowo tylko oczyszczone, 

zrzuca je do rzeki. 



Efekt końcowy prac – wielofunkcyjny zbiornik technologiczny, budynek  
sito-piaskownika, budynek prasy, dmuchaw, rozdzielni elektrycznej  
i agregatuZbrojenie i szalowanie ścian zbiornika technologicznego

Działalność przedsiębiorstwa
Działalność podstawowa spółki GPWiK polega na 

zaopatrzeniu w wodę pitną mieszkańców gminy Kuźnia 

Raciborska, oraz na oczyszczeniu ścieków komu-

nalnych. Dodatkowo pracownicy Spółki zajmują się 

wykonywaniem nowych przyłączy do sieci wodociągo-

wej, jej rozbudową, modernizacją, remontami zwią-

zanych z nią obiektów i urządzeń, oraz nadzorem nad 

całością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ostatnio, 

swoją działalność Spółka rozszerzyła o wykonawstwo 

instalacji i pomiary elektryczne. Oferuje także miesz-

kańcom Gminy Kuźnia Raciborska, jak i mieszkańcom 

dwóch ościennych gmin, Bierawa i Nędza, swoje usługi 

w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości płynne (szamb). W tym zakresie Spółka 

dysponuje odpowiednio doświadczoną kadrą pracow-

niczą, sprzętem spełniającym wymogi techniczne oraz 

stosownymi decyzjami administracyjnymi, zezwalający-

mi na prowadzenie tego typu usług. 

W ostatnich latach Spółka zrealizowała szereg 

ważnych dla gminy i jej mieszkańców inwestycji. 

Poniżej najważniejsze z nich wymienione według 

kolejności wykonania:

•     lata 2004-2007 – wymiana na „Osiedlu”  

w Kuźni Raciborskiej rur azbestowo-cementowych 

sieci wodociągowej, na rury wykonane z polietylenu,

•     rok 2008 – remont zbiorników na wodę zlokalizo-

wanych na terenie SUW Ruda Kozielska,

•     rok 2008 – wymiana połączona z modernizacją 

układu regulacji pH wody podawanej do sieci 

wodociągowej w Kuźni Raciborskiej, 

•     rok 2008 – wykonanie zdalnego monitoringu 

dwóch stacji uzdatniania wody – SUW Ruda 

Kozielska i SUW Kuźnia Raciborska,

Drodzy        MieszkańcyDrodzy        Mieszkańcy
Na szczęście to już przeszłość! Nowa oczyszczalnia redukuje ładunek zanieczyszczeń  

w ściekach w 98%, co w efekcie poprawia jakości wody w rzece Rudzie, a przez to i w Odrze. 

Warto także pomyśleć o sobie, o zdrowiu swoim i swoich dzieci! Czy naprawdę uważacie za 

zdrowe spożywanie warzyw i owoców uprawianych w ogrodach przesączonych ściekami swoimi lub 

sąsiada? Czy naprawdę nie jest ważne, jaką wodę pijecie z własnej studni, w pobliżu której, znajduje 

się Wasze nieszczelne szambo? 

Myślę, że odpowiedź jest jedna – chcemy być zdrowi i żyć w czystym środowisku!

           Marian Kostka – Prezes GPWiK Sp. z o.o.        Li
st

 o
tw

ar
ty



Wnętrze jednego z bioreaktorów z dyfuzorami napowietrza-
jącymi na dnie, mieszadłem wolnoobrotowym, pompą osadu 
nadmiernego oraz rurami spustowymi ścieków oczyszczonych

Urządzenia oczyszczania mechanicznego ścieków – sito-piaskownik, 
praso-płuczka skratek, płuczka piasku, sito stacji zlewnej
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•     rok 2008 – budowa dodatkowego zbiornika 

na wodę w Kuźni Raciborskiej na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody przy ul. Kościuszki,

•     rok 2009 – wykonanie odcinka sieci wodociągo-

wej - połączenie ul. Browarnej w Kuźni Racibor-

skiej z ul. Fabryczną w Budziskach,  

•     rok 2009 – przeprowadzenie remontu Stacji 

Uzdatniania Wody w Kuźni Raciborskiej po-

legającego na wymianie i rozbudowie całości 

infrastruktury odpowiedzialnej za przesył wody 

do sieci wodociągowej, 

•     rok 2009 – remont i modernizacja zestawu 

hydroforowego SUW Kuźnia Raciborska  

– celem modernizacji była poprawa stabilno-

ści ciśnienia wody dostarczanej na wyższe 

kondygnacje bloków mieszkalnych w Kuźni 

Raciborskiej,

•     rok 2009 – czyszczenie, remont i modernizacja 

zbiorników wody, zlokalizowanych na terenie 

SUW Kuźnia Raciborska,

•     rok 2010 – modernizacja przyłącza energetyczne-

go do SUW Kuźnia Raciborska – dwie niezależne 

linie zasilające obiekt w energię elektryczną, 

połączona z wymiana rozdzielni i instalacji 

elektrycznej,

•     rok 2010 – rewitalizacja budynku i otoczenia 

Stacji Uzdatniania Wody w Kuźni Raciborskiej,

•     lata 2008-2010 – budowa oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z 

budynkiem laboratoryjno-administracyjnym,

•     rok 2010 zakup agregatu prądotwórczego 

zapewniającego ciągłość dostaw wody przy 

braku zasilania elektrycznego jednej z dwóch 

Stacji Uzdatniania Wody.

Jak dotychczas największą zrealizowaną  

i zarazem najbardziej pożądaną inwestycją  

w naszej Gminie była budowa oczyszczalni ścieków. 

Inwestycja ta miała na celu poprawę stanu środo-

wiska naturalnego w Gminie Kuźnia Raciborska. 

Wybudowanie oczyszczalni wpłynęło pozytywnie 

przede wszystkim na środowisko wodne, po-

prawiając jakość wód w rzece Ruda oraz jakość 

wód podziemnych na terenie gminy, a także na 

likwidację uciążliwości spowodowanych pracą 

starej oczyszczalni. Bardzo istotny był też aspekt 

czasowy, który wymusił w jak najkrótszym czasie 

oczyszczenie całości ścieków dopływających jak  

i dowożonych samochodami asenizacyjnymi.

     
Uwarunkowania przyrodnicze  
i technologiczne prowadzenia  
gospodarki wodno-ściekowej

Polska jest jednym z najuboższych w wodę 

państw Europy. Oprócz wód głębinowych, również 

wody powierzchniowe stanowią surowiec do 

produkcji wody pitnej. Zapewniają też życie wielu 

organizmom wodnym, zwierzętom i ptakom. Nie-

zbędne są w przemyśle i rolnictwie. Wymagają zatem 

szczególnej troski nie tylko o ich zasoby, ale także  



Widok na teren oczyszczalni, w głębi budynek laboratoryjno-
-administracyjny

Wizualizacja procesu oczyszczania ścieków – stanowisko operatora 
oczyszczalni
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o ich jakość. Niestety są one jednocześnie odbiorni-

kiem dostarczanych w ściekach zanieczyszczeń wraz z 

zawartymi w nich związkami takim jak azot czy fosfor. 

Kumulacja tych związków w wodach stanowi dla nich 

duże zagrożenie. Przy zbyt wysokim stężeniu azotu 

w wodach, zachodzi proces eutrofizacji, czyli wzbo-

gacania odbiorników wody w składniki pokarmowe. 

Spowodowany tym wzmożony rozwój roślin, w szcze-

gólności glonów i planktonu, wywołuje niebezpieczny 

dla wszystkich organizmów wodnych deficyt tlenu, w 

wyniku którego powstają toksyczne substancje takie 

jak amoniak, siarkowodór, metan, przyczyniające się 

do starzenia się zbiorników wodnych, wypłycania 

ich, oraz przekształcania w torfowiska. Powstający 

podczas rozkładu materii organicznej amoniak, ma 

niekorzystny wpływ na biocenozę.

Spożywanie pokarmów i picie wody, w których 

znajdują się nadmierne ilości związków zawierają-

cych azot jest też szkodliwe dla ludzi. Musimy  

o tym pamiętać, korzystając ze zbiorników 

wodnych jako surowca do produkcji wody pitnej.

Problem obecności związków biogennych 

w oczyszczonych ściekach jest bardzo ważny. 

Podlega on ustawowej regulacji, a najwyższe 

dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach 

odprowadzanych do środowiska, w tym fosforu 

ogólnego i różnych form azotu, reguluje Rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku.

Stąd też w ostatnich latach, obserwuje się 

zwiększanie wymagań w stosunku do jakości 

ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczysz-

czalni. Wymagania te wymusiły poszukiwania i 

stosowanie coraz to nowocześniejszych technologii 

oczyszczania ścieków, zarówno pod względem 

technologicznym jak i ekonomicznym.

Kierując się zasadą wyboru technologii oczysz-

czania ścieków przy użyciu najlepszych dostępnych 

technik (Best Available Techniques – BAT),  

coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzję 

o zastosowaniu do oczyszczania ścieków takich 

technologii, jak np. technologia z użyciem osadu 

czynnego w sekwencyjnych reaktorach SBR  

(Sequencing-Batch-Reactor). 

Metoda osadu czynnego jest to biologiczna metoda 

oczyszczania ścieków korzystająca z tych samych 

mechanizmów, którym podlegają zanieczyszczenia 

organiczne wprowadzone do naturalnych zbiorników 

wodnych. Podobnie jak w przyrodzie, zachodzą tutaj 

procesy adsorpcji, sedymentacji, rozkładu biochemicz-

nego i mineralizacji. W dwóch ostatnich, główną rolę 

odgrywają bakterie heterotroficzne i mikroskopijne 

grzyby, dla których martwa materia organiczna stanowi 

źródło pokarmu. W przyrodzie jednak, ze względu na 

duże rozcieńczenie i niekorzystne warunki tlenowe, 

procesy te przebiegają wolno. Oczyszczalnie wykorzy-

stujące metodę osadu czynnego projektuje się więc tak,  

aby procesy oczyszczania przebiegały intensywniej,  

w znacznie krótszym czasie i na dużo mniejszej 

powierzchni niż to ma miejsce w przyrodzie. Zwiększe-

nie intensywności oczyszczania uzyskuje się poprzez 



Dmuchawy do napowietrzania ścieków
Zespół prądotwórczy – niezależne źródło zasilania  
w energię elektryczną dla całego zakładu
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zapewnienie lepszego kontaktu substancji ścieko-

wych z jak największą biomasą mikroorganizmów, 

jednocześnie zapewniając im warunki sprzyjające 

dużej aktywności biologicznej. 

Taka właśnie metoda oczyszczania, oraz 

technologia SBR, zastosowana jest w naszej nowej 

oczyszczalni ścieków. 

Charakterystyka techniczna  
oczyszczalni ścieków  
w Kuźni Raciborskiej

Nowa oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechanicz-

no – biologiczną. Pracuje w technologii oczyszczania 

ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki sanitarne w 

procesie oczyszczania przechodzą przez następujące 

obiekty technologiczne:

•     przepompownię, w której następuje odseparow-

nie dużych zanieczyszczeń mechanicznych,

•     budynek sitopiaskownika, zawierający urzadzenia 

do oddzielanie ciał stałych do wielkości 5 mm, 

tzw. skratek, oraz  oddzielacz piasku, 

•     zbiornik wielofunkcyjny, składający się z trzech 

części: zbiornika retencyjnego, w którym ścieki są 

gromadzone i uśredniane, dwóch bioreaktorów, 

w których następuje biologiczne ich oczyszczanie 

oraz zbiornika na osad nadmierny,

•     studnię rozprężno – pomiarową.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona została 

w urządzenia pomiarowe on–line wszystkich 

niezbędnych wielkości fizyko-chemicznych, oraz 

pełną wizualizację komputerową parametrów 

procesu. W celu zabezpieczenia ciągłości pracy 

urządzeń, ważniejsze z nich zostały zdublowane. 

Zainstalowany zespół prądotwórczy, w przypadku 

braku zasilania z zewnątrz, może zasilać wszystkie 

obiekty i urządzenia oczyszczalni. Praca oczszczal-

ni jest zdalnie monitorowana przez łącze interne-

towe. Układ sterowania został wykonany  

w oparciu o dwa sterowniki mikroprocesorowe 

PLC , pracujące w układzie redundancji, oraz 

oddalonych węzłów wejść/wyjść dwustanowych  

i analogowych. Sterowniki zbierają dane z wszyst-

kich obiektów i wypracowują sygnały dla urządzeń 

wykonawczych. Pomiary analogowe wielkości 

fizyko-chemicznych takich jak: temperatura, pH, 

stężenie tlenu, redox i stężenie osadu, oparte są 

na systemie IQnet firmy WTW. Pomiary ciśnienia 

i poziomu realizowane są sondami hydrosta-

tycznymi, a pomiar detekcji piany sondami 

ultradźwiękowymi. Przepływy ścieków surowych 

i oczyszczonych, mierzą indukcyjne przetworniki 

przepływu. Sieciowa konfiguracja systemu, czyni 

go otwartym na dalszą rozbudowę zarówno  

w zakresie sterowania jak i pomiarów.

System realizuje następujące funkcje:

•     wizualizację przebiegów prowadzonego procesu 

technologicznego na ekranach synoptycznych 

systemu komputerowego,



Oczyszczalnia ścieków widok od strony północnej Nowa siedziba zarządu spółki, administracji oraz laboratorium ścieków
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•     pomiary wielkości analogowych, ich wizualizację 

oraz sygnalizacje przekroczeń,

•     wymagane automatyczne regulacje parametrówprocesu,

•     sygnalizacje stanów pracy i awarii urządzeń,

•     sterowanie dostępnych urządzeń w trybach  

pracy ręczny/zdalny/automatyczny,

•     archiwizację wybranych parametrów technolo-

gicznych,

•     tworzenie raportów i zestawień z wybranych 

dostępnych danych.

Przy oczyszczalni został wybudowany też 

budynek laboratoryjno-administracyjny, w którym 

oprócz funkcji administracyjno-biurowych, prow-

adzone będą analizy próbek ścieków w zakresie 

BZT
5, stężenia CHZTCr, zawiesiny oraz mikroskop-

owe badania osadu czynnego. Pomieszczenia, 

które do tej pory pełniły funkcje biur, zostały 

przeznaczone na cele socjalne dla pracowników.

Zmiany zabudowy na terenie działki na której 

znajduje się oczyszczalnia, wpłynęły korzystnie na 

okoliczny krajobraz, ponieważ zlikwidowane zo-

stały stare budynki złóż bilogicznych i osadników, 

a wybudowane nowe obiekty stanowią zharmoni-

zowaną i estetyczną całość. Nowo wybudowana 

oczyszczalnia w pełni spełnia wymagania ochrony 

środowiska zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dn. 28.01.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. 

nr 27 poz. 169) w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie  

szkodliwych dla środowiska wodnego. Oczyszcza-

nie odbywa się w sposób naturalny, tj. podobny 

jak w rzekach czy jeziorach, lecz przyśpieszony, 

poprzez zastosowanie sztucznego przepływu 

przez ścieki powietrza dostarczanego z dmu-

chaw. Taki sposób oczyszczania powoduje, że 

zanieczyszczenia w ściekach są bardzo skutecznie 

usuwane i nie występują procesy gnilne, a jakość 

odprowadzanej wody jest dużo lepsza niż dopusz-

czalne normy, a dodatkowo natleniona. 

Plany na przyszłość
•     czyszczenie i remont istniejącej sieci  

kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej  
w południowo-wschodniej części miasta,

•     budowa nowych ujęć wody i magistrali 
wodociągowej dla miasta Kuźnia Raciborska 
zlokalizowanych w okolicy Solarni,

•     budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Kuźnia Raciborska część 
południowo-zachodnia,

•     budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
dla pozostałej części miejscowości  
Kuźnia Raciborska oraz sołectw.
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