
 

 

OPIS PROJEKTU 

Tytuł projektu: 
Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków 

w Przechlewie 

Beneficjent: Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie 

Koszt całkowity 

projektu: 
11 797 692,06 PLN 

Wydatki 

kwalifikowane: 
7 229 437,19 PLN 

Kwota dotacji: 6 145 021,61 PLN (85% wydatków kwalifikowanych) 

Termin 

rozpoczęcia 

projektu: 

04.01.2016 r. 

Termin 

zakończenia 

projektu: 
31.05.2020 r. 

Termin uzyskania 

efektu 

ekologicznego: 
30.04.2021 r. 

Efekt rzeczowy: 

Liczba przebudowanych oczyszczalni komunalnych: 1 szt. 

Liczba oczyszczalni komunalnych wspartych w zakresie przeróbki / 

zagospodarowania osadów ściekowych: 1 szt. 

Efekt ekologiczny: Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych 

procesom przetwarzania: 0,07 tys. Mg/rok 

Cele projektu: 

Celem projektu jest likwidacja wskazanych niedoborów systemu 

oczyszczania ścieków Oczyszczalni Komunalnej w Przechlewie, tzn: 

 utworzenie drugiego ciągu technologicznego w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pracy OŚ, obecnie nie są możliwe 

czynności konserwująco–remontowe przy jednoczesnej pracy 

OŚ; 

 wykonanie zbiornika retencyjnego w celu umożliwienia 

wyłączenia z pracy reaktora biologicznego i osadnika wtórnego 

w przypadku awarii, duży udział ścieków przemysłowych i 

zmienność ruchu turystycznego obecnie powodują znaczne 

zakłócenia pracy OŚ, budowa zbiornika spowoduje 

ustabilizowanie pracy obiektu; 

 zadaszenie placu składowania osadu odwodnionego i zakup 



 

 

ładowarki, umożliwi prowadzenie znacznie lepszej gospodarki 

osadowej; 

 konieczne jest wykonanie prawidłowej wentylacji w 

pomieszczeniach technicznych; 

 konieczna jest wymiana znacznie wyeksploatowanych urządzeń 
obiektu w celu poprawy uzyskiwanych wskaźników 

oczyszczania ścieków oraz stabilności pracy obiektu, 

 bardzo duża ilość awarii powoduje zakłócenia jej pracy i 

wysokie koszty napraw; 

 konieczne jest zminimalizowanie zagrożenia awarią, która 

mogłaby spowodować katastrofę ekologiczną na dużą skalę, 
 z analizy sytuacji rynkowej wynika że istnieje konieczność 

zmiany wielkości RLM przemysłu z 4 163 RLM do planowanej 

wielkości 19 000 RLM, oraz zwiększenie RLM turystów z 276 

RLM do 400 RLM; 

 w celu lepszej kontroli pracy systemu należy doposażyć 
laboratorium oczyszczalni. 

Wskaźniki 

produktu: 

 liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 

szt. 1.; 

 liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – szt. 1. 

 


