Sztum, dnia 25.07.2022r.
GKV.6220.11.7.2022
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
w Sztumie” przewidzianego do realizacji na działkach nr 417, 419, 420, 421, 422, 423,
424, 425, obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029).
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przebudową i rozbudową istniejących obiektów
oczyszczalni ścieków oraz montażem ogniw fotowoltaicznych, zlokalizowanych w
miejscowości Sztumskie Pole. Teren inwestycji obejmuje działki o nr ew. 417, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425 obręb Sztumskie Pole, gmina Sztum. Istniejąca oczyszczalnia odbiera
i oczyszcza ścieki z miasta i gminy Sztum. Miasto i gmina Sztum jest aglomeracją
o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 20 993, wyznaczoną uchwałą nr XXVII/2017/2020
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Sztum. Oczyszczalnia ścieków po przebudowie będzie obsługiwała 25 600 RLM
(równoważna Iiczba mieszkańców).
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny zlokalizowany na działce nr 414
obręb Sztumskie Pole, dalej po 200 m Jezioro Parlety, które łączy się z Jeziorem Kaniewskim
poprzez kanał Kaniewski i ciek Rów Biały i dalej z Jeziorem Dąbrówka Malborska.
Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków ma powierzchnie wynoszącą ok.
77 297 m2. Powierzchnia terenu na którym realizowana będzie inwestycja wyniesie ok. 37 348
m2. Po rozbudowie zwiększy się wielkość powierzchni biologicznie czynnej, która wynosić
będzie ok. 9 906,78 m2. Ponadto powierzchnia budynków istniejących i projektowanych
stanowić będzie ok. 2 825, 27 m2, powierzchnia budowli istniejących, w tym poletka po
przebudowie – ok. 15146,01 m2, powierzchnia terenów utwardzonych (drogi, chodniki, schody)
istniejące i projektowane – ok. 6760,29 m2, powierzchnia terenów utwardzonych (utwardzenie
żwirowe pod instalacje paneli fotowoltaicznych oraz projektowana droga gruntowa utwardzona
tłuczniem) – ok. 2709,65 m2.
Oczyszczalnia zaplanowana została jako układ przepływowy z bioreaktorami działającymi
w oparciu o metodę osadu czynnego w technologii MBR, ze wstępną denitryfikacją oraz
biologicznym usuwaniem fosforu, wspomaganym chemicznie przy pomocy soli żelaza (PIX).
W ramach rozbudowy wykonane zostaną:
 nowy ciąg w układzie grawitacyjnego przepływu – kraty wstępnego cedzenia, piaskownik,
sita cedzenia dokładnego – odpływ do nowej pompowni pośredniej
 nowy punkt zlewny ścieków dowożonych;
 nową pompownię ścieków dowożonych i ścieków własnych;
 nowy zbiornik retencyjny o pojemności zapewniającej wyrównanie nierównomierności
dopływu w ciągu doby (istotny element optymalizacji kosztu membran);
 nowe dwa równolegle ciągi komór denitryfikacji-nitryfikacji z defosfatacją wstępną;
 dwa ciągi membran filtracji osadu czynnego;
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nowy budynek technologiczno-obsługowy;
nowy zespól dmuchaw;
układ zagęszczania i stabilizacji osadu nadmiernego;
układ odwadniania osadu z wirówką;
instalacja wapnowania osadu odwodnionego z silosem wapna;
wiata na osad końcowy – do wykorzystania rolniczego lub do rekultywacji;
obiekty infrastruktury technicznej np. nowy agregat prądotwórczy, nowa stacja trafo, nowy
zbiornik do celów ochrony pożarowej, instalacja fotowoltaiczna itp.;
 nowy budynek administracyjno-techniczny.
Nowe obiekty technologiczne zaplanowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej części
mechanicznej, która ze względu na swoje zużycie, docelowo zostanie wyłączona
z eksploatacji. Poza częścią mechaniczną, w ramach zaplanowanej inwestycji, zastąpieniu
podlegać będzie również część biologiczna oczyszczalni. Planowane przedsięwzięcie zakłada
budowę nowego ciągu oczyszczania biologicznego oraz nowego ciągu przeróbki osadów.
Zmianie ulegnie tez technologia oczyszczania ścieków.
Projektowana oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest głównie do odbioru i oczyszczania
ścieków komunalnych, pochodzących z kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej,
funkcjonującej na terenie miasta i gminy Sztum. W ładunku ścieków dopływających do
oczyszczalni uwzględniono również ścieki z zakładów przemysłowych znajdujących się na
terenie gminy, w szczególności z zakładów przemysłu spożywczego.
Prognozowane stężenia i ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych:
Wskaźnik
BZT5
CHZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny

Stężenie mg/dm3
482
964
543
90
20

Ładunek kg/d
1 589
3 180
1 792
296
66

Układ technologiczny istniejącej oczyszczalni nie gwarantuje dostatecznej redukcji związków
azotu i fosforu we wszystkich warunkach funkcjonowania oczyszczalni, dlatego podjęto
decyzje o zmianie technologii oczyszczania ścieków komunalnych. Funkcjonująca obecnie
oczyszczalnia składa się z obiektów oczyszczania mechanicznego, biologicznego, linii
przeróbki osadów ściekowych, obiektów towarzyszących i pozostałych. Ciąg oczyszczania
mechanicznego składa się z budynku krat, który wyposażony został w kraty rzadkie oraz kratę
gęstą schodkową. Kolejno ścieki przepływają przez piaskownik poziomy, skąd trafiają do
osadników beztlenowych typu Imhoffa. Piaskownik nie jest napowietrzany i nie zapewnia
odpowiednich warunków do usuwania zawiesin mineralnych łatwo opadających. Część piasku
przedostaje się do obiektów w linii ściekowej. Kolejno, ścieki kierowane są za pośrednictwem
pomp procesowych na dwa reaktory biologiczne typu BIOGRADEX. W części tej następuje
redukcja zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych. Ściek oczyszczony
kierowany jest do zintegrowanych osadników wtórnych (gdzie następuje rozdział ścieków
oczyszczonych od osadu czynnego), a następnie oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika.
Rozbudowywana oczyszczalnia pracować będzie technologii MBR (MembraneBioreactor),
w oparciu o osad czynny. Jest to system złożony z dwustopniowego oczyszczania
mechanicznego, komory biologicznego oczyszczania ścieków z podziałem na stopnie –
defosfatacja, denitryfikacja, nitryfikacja i stopnia ultrafiltracji membranowej co wyklucza
osadnik wtórny. Zaletą procesu MBR jest wysokie stężenie osadu czynnego (8 do 12g/l),
wysoka jakość ścieków oczyszczonych dająca możliwość ponownego ich wykorzystania
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(woda technologiczna). Membrany filtracyjne zatrzymują wszystkie cząstki stałe, bakterie
i częściowo wirusy i wszystkie molekuły większe niż 0,05 μm, przez co gwarantują najwyższą
jakość oczyszczania, tak istotną dla ochrony wód jezior.
Oczyszczalnia w części MBR składać się będzie z dwóch równoległych biologicznych ciągów
technologicznych, każdy o przepustowości Qśrd= 1650m3/d (Q dśr=3300m3/d),
z możliwością awaryjnego przyjęcia całego strumienia ścieków przez jeden ciąg.
Dla obu ciągów przewidziano wspólne obiekty:
 komora rozprężna z komorą rozdziału ścieków,
 część mechaniczna,
 zbiornik retencyjny wyrównawczy,
 zbiornik ścieków oczyszczonych z systemem dezynfekcji,
 układ podnoszenia ciśnienia i dystrybucji ścieków oczyszczonych (woda technologiczna)
na cele technologiczne w oczyszczalni,
 komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO).
We wspólnej kubaturze budynku technologicznego znajdą, się pomieszczenia dla stacji
dmuchaw, pomieszczenie zagęszczania wstępnego osadu, odwadniania i odbioru osadu,
pomieszczenia dla obsługi membran, pomieszczenie sterowni, na podręczy sprzęt do analiz
i badania osadu czynnego, pomieszczenie socjalne.
Dopływające ścieki będą doprowadzane do nowej komory rozprężnej, skąd dopłyną do
stanowiska kraty wstępnej mechanicznej lub awaryjnie do stanowiska kraty rzadkiej ręcznej.
Następnie ścieki odpłyną do komory rozdziału i dalej na kratopiaskowniki i sita gęste.
Zanieczyszczenia stałe (skratki), odseparowane na kratach wstępnych, trafią do praski skratek
i będą gromadzone w pojemniku przejezdnym z pokrywą uchylną. W kratopiaskownikach
oddzielone zostaną skratki, które trafią do płuczki skratek oraz piasek, który trafi do płuczki
piasku. Do płuczki skratek trafi również oddzielony z powierzchni ścieków tłuszcz i
zanieczyszczenia wyflotowane. Ścieki podczyszczone na kratopiaskownikach trafią na sita
gęste, następnie spłyną do pompowni i podane zostaną do zbiornika uśredniającego. Ze
zbiornika ściek będzie pompowany do komory rozdziału i kierowany na dwa jednakowe ciągi
biologiczne. Każdy ciąg będzie składał się kolejno z komory defosfatacji, komory denitryfikacji,
komory nitryfikacji, komory membran. Odpowiednia recyrkulacja osadów pomiędzy tymi
komorami zapewni skuteczne biologiczne usunięcie azotu i fosforu. Przewidziano możliwość
strącenia nadmiaru fosforu (jeśli zajdzie taka konieczność) koagulantem PIX, dozowanym
pompą. Ściek oczyszczony zostanie odciągnięty z membran pompami do zbiornika. Zbiornik
ten będzie zbiornikiem normalnie napełnionym, z przelewem górnym skierowanym do odpływu
ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki grawitacyjnie odpływać będą, nowym
przewodem zamkniętym dł. ok. 265 m do istniejącego kanału zrzutowego. Na tym przewodzie
zainstalowany zostanie przepływomierz rejestrujący. Jest też możliwość podłączenia
samplera ze sprzężeniem z przepływomierzem. Ze zbiornika ścieki oczyszczone zasysać
będzie zestaw hydroforowy, który będzie je podawać, jako wodę technologiczną, do płukania
urządzeń technologicznych nowych ciągów oczyszczalni ścieków. Część oczyszczania
biologicznego i układ membranowy bodzie zasilany w powietrzem z dmuchaw. Osad
nadmiemy będzie podawany bezpośrednio z komór membran na zagęszczarkę osadu. Po
zagęszczarce osad trafi do napowietrzanej dmuchawami komory tlenowej stabilizacji osadu.
Po stabilizacji osad trafi na prasę śrubową. Po odwadnianiu i wapnowaniu będzie
magazynowany okresowo pod wiatą. Inwestor planuje wykorzystywanie osadów ściekowych
w rolnictwie lub na cele rekultywacji. Sposób ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie
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określony po przeprowadzeniu badań bakteriologicznych, parazytologicznych oraz
stwierdzeniu zawartości stężenia metali ciężkich.
Powietrze złowonne z części urządzeń technologicznych oraz z części pomieszczeń obiektów
technologicznych będzie kierowane do biofiltra.
Każdy ciąg oczyszczania ścieków będzie wyposażony we własne urządzenia pomiarowe.
Przewidziano zastosowanie głównych pomiarów procesowych:
 pomiar ilości ścieków surowych dopływających do instalacji mechanicznego
oczyszczania;
 pomiar ilości ścieków dopływających do każdego ciągu reaktora biologicznego;
 pomiar potencjału redoks w komorach defosfatacji;
 pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikacji;
 układ sterujący oczyszczaniem ścieków w zakresie pomiarów związków azotu i fosforu
umieszczonych w odpowiednich miejscach procesu technologicznego oczyszczania
ścieków
 pomiar ilości ścieków oczyszczonych;
 pomiary poziomów w zbiornikach technologicznych o zmiennym napełnieniu tj. zbiornikach
pompowni, zbiorniku retencyjnym ścieków, komorze tlenowej stabilizacji osadu itp.;
 pomiar ciśnienia sprężonego powietrza;
 pomiar poziomów napełnienia minimalnego zbiorników odczynników chemicznych;
 pomiar przepływu osadu nadmiernego;
 pomiar przepływu osadu podawanego do odwadniania.
Przedmiotem inwestycji jest również budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 200
kW. Instalacja fotowoltaiczna produkować będzie energię elektryczną na potrzeby
oczyszczalni ścieków z możliwością oddawania części energii do sieci.
Zakłada się również wykonanie nowych dróg i placów z nawierzchnią z kostki brukowej,
dostosowaną na obciążenia dla pojazdów ciężarowych. W ramach realizacji inwestycji
przewiduje się nasadzenia zieleni towarzyszącej, w tym trawniki oraz nasadzenia drzew
i krzewów, zapewniające odpowiednie osłonięcie terenu oczyszczalni.
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