
Bohdan Bączak 
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia .03.2018r. 

Pan Andrzej Mięsok 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie 

W związku z Pana interpelacją z dnia 06.02.2018r. złożoną w dniu 06.03.2018r. 

informuję, iż do Urzędu Miasta Zgierza nie wpłynęła karta informacyjna przedsięwzięcia 

polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na 

terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Jak wynika z przytoczonego przez Pana 

obwieszczenia znak: WOOŚ.4260.85.2017.DKr.7 z dnia 30.01.2018r. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi , postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia prowadzi ww. organ. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 

Sp. z o. o. 

W załączeniu przekazuję kserokopię pisma, w którym Spółka udziela odpowiedzi 

w kwestii poruszanej przez Pana Radnego w interpelacji z dnia 27.02.2018r. 
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Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp z o.o. przesyła wyjaśnienia do 

pisma z dnia 06.03.2018r. znak: OR.6220.5.2018 dotyczącego interpelacji z dnia 27.02.2018r. 

Pana Andrzeja Mięsoka Radnego Rady Miasta Zgierza w sprawie wydanego przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi obwieszczenia z dnia 30.01.2018r. znak: 

WOOŚ.4260.85.2017.DKr.7 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu. 

W związku z powyższym informujemy, iż inwestorem przedsięwzięcia polegającego na 

przetwarzaniu odpadów w tym niebezpiecznych na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu jest 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. 

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż przetwarzanie odpadów będzie realizowane na 

terenie oczyszczalni ścieków przy okazji prowadzenia procesu oczyszczania ścieków 

komunalnych. 

Należy zaznaczyć, iż uzyskanie niskich stężeń związków azotu w ściekach 

oczyszczonych uwarunkowane jest głównie przebiegiem procesów nitryfikacji i denitryfikacji. 

Decydującym czynnikiem wpływającym na efektywność procesu denitryfikacji 

w oczyszczalniach komunalnych z biologicznym usuwaniem związków biogennych jest 

dostępność związków węgla organicznego w komorach anoksycznych (denitryfikacyjnych). 
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Z uwagi na obserwowane pogorszenie proporcji azotu do łatwo rozkładalnych związków 

organicznych (N/BZT5) w ściekach dopływających do oczyszczalni występuje deficyt tych 

związków. Jedną z podstawowych przyczyn niezadowalających efektów usuwania związków 

azotu w oczyszczalniach jest niedobór organicznych związków węgla, który limituje przebieg 

procesu denitryfikacji. W celu uzyskania wymaganych przepisami niskich stężeń azotu 

w ściekach oczyszczonych konieczne jest wprowadzanie do komór anoksycznych 

zewnętrznego źródła węgla organicznego. W przypadku braku związków węgla, w strefach 

anoksycznych nie będzie zachodzić pełna redukcja azotanów, co może spowodować 

przekroczenie stężenia azotu ogólnego w ścieka odprowadzanych do odbiornika rzeki Bzury. 

Poprawę efektywności procesu denitryfikacji można osiągnąć poprzez dozowanie zewnętrznych 

źródeł węgla organicznego (odpadów przemysłowych). Zgodnie z przyjętą w literaturze 

metodyką, źródła te można podzielić na tzw. konwencjonalne (np. metanol, etanol oraz kwas 

octowy), produkty komercyjne (np. Kem-Carbo) oraz alternatywne (przemysłowe produkty 

uboczne lub odpady inne niże niebezpieczne lub niebezpieczne, np. alkohole). 

Alternatywne źródła węgla zewnętrznego stanowią obecnie jeden z priorytetów w obszarze 

badań związanych z usuwaniem biogenów. Warunkiem koniecznym wykorzystania odpadów 

jest przeprowadzenie odpowiednich badań technologicznych określających warunki i skutki ich 

dawkowania. Wyniki dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Zgierzu wskazują, że 

istnieje duży potencjał w zastosowaniu odpadów z różnych gałęzi przemysłu jako zewnętrznego 

źródła węgla organicznego w procesie denitryfikacji. Dlatego też Przedsiębiorstwo „Wodociągi 

i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z 0.0. planuje rozszerzyć działalność w zakresie przetwarzania 

(unieszkodliwiania) odpadów na terenie eksploatowanej oczyszczalni dodatkowo o odpady 

niebezpieczne do których zaliczają się między innymi alkohole. 

Wykorzystanie przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów w procesie biologicznego 

oczyszczania ścieków niesie za sobą następujące korzyści: 

1. Odpady przemysłowe stanowią potencjalne źródło węgla do poprawy efektywności procesu 

denitryfikacji. 

2. Szybkości denitryfikacji zaobserwowane z alternatywnymi źródłami węgla (odpadami) są 

wyraźnie wyższe od szybkości procesu prowadzonego bez dozowania odpadów. 

3. Najwyższe średnie szybkości denitryfikacji w testach z zewnętrznymi źródłami węgla 

w postaci odpadów zmierzono dla odpadów zawierających kwas octowy i alkohole. 

^ Strona 2 z 7  
Nr KRS: 46134, Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w Lodzi. Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Kejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 61 278 750.00 zł 
REGON: 472320756 
NIP: 732- 18-68-898 
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu: 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002. 



4. Dozowanie odpadów często wspomaga proces usuwania fosforu ze ścieków. 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o. prowadzić będzie 

przetwarzanie (unieszkodliwianie) odpadów za pomocą działań określonych jako: 

=> D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, 

w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane 

za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D l - D l 2 

D9 - Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego 

załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych 

w pozycjach D l - D l 2 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.) 

Unieszkodliwianie odpadów metodą D8 dokonywane będzie na ciągu oczyszczania 

ścieków komunalnych. Odpady unieszkodliwiane tą metodą wykorzystywane są jako pożywka 

mikroorganizmów osadu czynnego w reaktorze biologicznym. Po wykonaniu badań odpadu, 

ustalana jest dawka dozowania odpadów. Dalszy proces unieszkodliwiania odbywa się 

w reaktorze biologicznym ob. 3.3.1 o pojemności 24 000 m 3 lub reaktor biologiczny ob. 3.3.2 

o pojemności 12 000 m 3 działającymi w systemie 5-cio stopniowym „BARDENPHO". 

W reaktorach przebiega proces biologiczny oczyszczania ścieków wraz z procesem 

unieszkodliwiania odpadów. Pierwsza komora reaktora biologicznego jest komorą beztlenową 

KDF. Jest to strefa, w której zachodzą biochemiczne przemiany związków fosforu polegające na 

wytwarzaniu energii, wchłanianiu L K T i wydzielaniu rozpuszczonego fosforu. Z komory 

defosfatacji ścieki przepływają do drugiej komory K D 1 . Jest to strefa niedotleniona 

(anoksyczna), w której zachodzi proces denitryfikacji. Do komory tej doprowadzone są dwa 

rurociągi tłoczne z pompowni recyrkulacji wewnętrznej. Pompowany jest nimi dobrze 

natleniony osad czynny z dużą zawartością azotanów. Stosowana recyrkulacja wewnętrzna 

wynosi od 100 do 450%. Z komory denitryfikacji ścieki przepływają do komory natlenionej 

K N 1 , w której zachodzi proces nitryfikacji. Następnie ścieki przepływają do drugiej strefy 

denitryfikacyjnej K D 2 / K N . Komora ta może pełnić również funkcję komory nitryfikacyjnej. 

Tryb jej pracy uzależniony jest od stężenia azotu amonowego na wylocie z reaktora 

biologicznego. W przypadku niskiego stężenia azotu amonowego komora ta pracuje jako 

denitryfikacyjna KD2, a w przypadku zwiększonego stężenia azotu amonowego, komora ta 

Strona 3 z 7  
Nr KKS: 46134. Sąd Rejonowy dla ł.odzi Śródmieścia w Lodzi. Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 61 278 750,00 zl 
REGON: 472320756 
NIP: 732- 18-68-898 
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu; 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002. 



pracuje jako nitryfikacyjna K N (tlenowa). W strefie beztlenowej KDF bakterie fosforowe 

(Acinetobacter. Arthrobacter globifonnis) uwalniają do ścieków zmagazynowany w komórkach 

fosfor w postaci rozpuszczalnych ortofosforanów. Towarzyszy temu wydzielanie się energii. 

Także w tej strefie bakterie pobierają dostarczone razem ze ściekami łatwo przyswajalne związki 

węgla - lotne kwasy tłuszczowe, które dzięki uzyskanej energii zostają przekształcone 

w polihydroksymaślany. Te złożone zawiązki organiczne bakterie fosforowe magazynują 

w komórkach. Inne bakterie osadu czynnego przebywające w tej komorze beztlenowej nie 

potrafią pobierać materii organicznej bez obecności tlenu i dlatego związki węgla w strefie 

beztlenowej wykorzystywane są tylko przez bakterie fosforowe. Inaczej proces ten można opisać 

następująco - bakterie akumulujące fosfor hydrolizują łatwo rozkładalne ChZT do LKT. 

wydzielają fosfor dla wytworzenia energii na wchłonięcie L K T z przetworzeniem ich na 

magazyny polihydroksymaślanów. W następnej komorze K D 1 . w strefie niedotlenionej. 

zachodzi proces denitryfikacji. Do komory tej doprowadzany jest za pomocą recyrkulacji 

wewnętrznej dobrze natleniony osad czynny z dużą zawartością azotanów. Azotany te powstały 

wcześniej w komorze tlenowej w wyniku nitryfikacji azotu amonowego. Bakterie 

przeprowadzające proces denitryfikacji (Achromobacter, Aerobacter, Bacillus, Pseudomonas) 

w warunkach beztlenowych potrafią wykorzystać azotany jako źródło tlenu do utlenienia 

związków węgla zawartych w ściekach. Azot azotanowy w procesie denitryfikacji jest 

redukowany do azotu cząsteczkowego, który uwalnia się do atmosfery. W obydwu strefach, 

defosfatacyjnej i denitryfikacyjnej ścieki z osadem czynnym mieszane są przy pomocy 

wolnoobrotowych mieszadeł bez ich napowietrzania. Denitryflkacja wymaga węgla oraz 

niskiego potencjału redox. Proces zachodzi zgodnie z poniższą reakcją: 

5CH 3 OH + 6NO3' - » 3 N 2 + 5 C 0 2 + 7 H 2 0 + 6 OH" 

Po komorze denitryfikacji ścieki przepływają do strefy tlenowej, w której zachodzi proces 

nitryfikacji. Nitryfikacja polega na utlenieniu azotu amonowego do azotynów, a następnie do 

azotanów. Za przeprowadzanie tego procesu odpowiedzialne są bakterie Nitrosomonas (utleniają 

azot amonowy do azotynów) i Nitrobacter (utleniają azotyny do azotanów). Są to bakterie 

autotroficzne, dla których źródłem węgla jest dwutlenek węgla, a energię potrzebną do pełnienia 

funkcji życiowych otrzymują z utleniania amoniaku i azotynów przy udziale rozpuszczonego 

tlenu. Proces nitryfikacji zachodzi zgodnie z poniższą reakcjami: 

N H 4 " + 2 0 2 + 2 H C 0 3 ' N 0 3 " + 2 H 2 C 0 3 + H 2 0 
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W strefie tlenowej bakterie fosforowe korzystają z wcześniej nagromadzonych zapasów 

pożywienia i nagromadzone substancje wykorzystują do rozmnażania się. 

Polihydroksybetamaślan jest w warunkach tlenowych utleniany do dwutlenku węgla, wody oraz 

częściowo tworzy nowe komórki. Energię z utlenienia polihydroksybetamaślanów bakterie 

fosforowe wykorzystują następnie do szybkiego poboru rozpuszczonych w ściekach 

ortofosforanów oraz do syntezy polifosforanów. 

Na dnie stref tlenowych reaktorów „ B A R D E N P H O " zamontowane są dyfuzory 

membranowe stanowiące system napowietrzania drobnopęcherzykowego. System 

drobnopęcherzykowego napowietrzania pełni drugą równoważną funkcję - mieszania osadu 

czynnego ze ściekami w całej objętości komory nitryfikacyjnej. W reaktorze biologicznym 

w końcowej jego części znajdują się pompy śmigłowe, które mają za zadanie zawracanie osadu 

czynnego wraz z azotanami do drugiej strefy - denitryfikacyjnej. 

Unieszkodliwianie odpadów metodą D9 dokonywane jest na ciągu neutralizacji ścieków 

przemysłowych. Odpady unieszkodliwiane tą metodą wykorzystywane są do neutralizacji 

kwaśnych lub zasadowych ścieków komunalnych w obiekcie neutralizatora wtórnego ob.3.1. 

Dalszy proces unieszkodliwiania dobywa się w reaktorach „ B A R D E N P H O " zgodnie 

z powyższym opisem. 

Wszystkie odpady, które są unieszkodliwiane na terenie oczyszczalni ścieków, poddawane 

są każdorazowo badaniom fizykochemicznym, spirometrycznym, oddziaływaniu na osad czynny 

reaktora biologicznego. W przypadku wystąpienia negatywnego oddziaływania odpadów na 

mikroorganizmy osadu czynnego, lub w każdym innym przypadku mogącym pogorszyć 

parametry pracy oczyszczalni ścieków, odpad nie jest przyjmowany do unieszkodliwienia na 

terenie oczyszczalni ścieków. 

Schemat technologiczny pięciostopniowego Bardenpho wraz z miejscami dozowania 

zewnętrznego źródła węgla - odpadów, przedstawia poniższy rysunek. 

^ Strona 5 2 7  
Nr KRS: 46134, Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w l.odzi. Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 61 278 750,00 zł 
REGON: 472320756 
NIP: 732- 18-68-898 
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu: 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002. 



ZZW - ODPADY ZZW - ODPADY 

odpis v\ 

w 

KT2 O W T 

recyrkulacja zewnętrzna 
osad 

nadmierm 

Reaktor biologiczny składa się z następujących pięciu komór (stref): 

[. KB - komora beztlenowa (anaerobowa) - nazwana strefą defosfatacyjną, 

I I . K A - komora niedotleniona (anoksyczna) - nazwana strefą denitryfikacyjną, 

I I I . KT - komora tlenowa (aerobowa) - nazwana strefą nitryfikacyjną. 

IV. KA2 - druga komora niedotleniona (anoksyczna) - nazwana drugą strefą 

denitryfikacyjną. 

V. KT2 - druga komora tlenowa (aerobowa) - nazwana drugą strefą nitryfikacyjną. 

Pierwszym miejscem dozowania odpadów może być komora K A niedotleniona (anoksyczna). 

w której zachodzi proces denitryfikacji azotanów (V) zawracanych przez wewnętrzny strumień 

recyrkulacji. Drugim miejscem dozowania odpadów do reaktora biologicznego jest druga 

komora denitryfikacyjna (anoksycznej), w której zachodzą takie same procesy denitryfikacji jak 

w komorze K A . 

Do przetwarzania (unieszkodliwiania) na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu przewidziane 

są odpady stanowiące źródło węgla organicznego przyswajalnego przez mikroorganizmy osadu 

czynnego. W szczególności pochodzące z przemysłu spożywczego i chemicznego. W skład tych 

odpadów wchodzą następujące składniki: metanol, etanol, kwas octowy, gliceryna, glicerol, 

glikol i tym podobne posiadające duża zawartość węgla organicznego. Niektóre z tych 

składników nadają odpadom właściwości niebezpieczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . 2018 r. poz. 21 , z 2017 r. poz. 2422), jednak prawidłowo 

wykorzystane i przetwarzane wspomagają proces biologicznego oczyszczania ścieków. 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ponadto informuje, iż 

przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z żadnymi inwestycjami. Oczyszczalnia ścieków 

w Zgierzu jest wyposażona we wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu 
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procesu przetwarzania opadów i wykorzystania ich do wspomagania biologicznego oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

Strona 7 z 7  
Nr KRS: 46134, Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w Lodzi. Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 61 278 750,00 zł 
REGON: 472320756 
NIP: 7 3 2 - 1 8 - 6 8 - 8 9 8 
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu; 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002. 


