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Research and Development for Life Sciences (RDLS)

• pierwszą spółką spin-off założoną na Uniwersytecie Warszawskim.
Spółka została założona w 2014 r.

• Misją naszej firmy jest prowadzenie dedykowanych badań oraz
świadczenie zaawansowanych usług z dziedziny biotechnologii
środowiskowej w oparciu o doświadczenie naukowców, produkty
oraz technologie opracowane na Uniwersytecie Warszawskim

• Nasza biblioteka szczepów zawiera mikroorganizmy wyizolowane
między innymi z takich środowisk jak kopalnie, lodowce na
Antarktydzie czy dna rzek. Dzięki temu jesteśmy w stanie
zaoferować naszym Klientom rozwiązania działające praktycznie w
każdych warunkach. Nasza oferta znajduje zastosowanie przy
oczyszczaniu gleb i wód.

• RDLS zrealizował projekt budwy oczyszczalni ścieków typu
Constructed Wetland (oczyszczalnie bytowe i przemysłow) między
innymi oczyszczlni o przepływie 180 m3 w gminie Dębowa Kłoda oraz
projekt oczyszczalni odcieków poflotacyjnych dla kopalnii zynku i
ołowiu Gradir Montenegro.



DEKONTA w skrócie

• Założona w 1992.

• Ponad 200 pracowników w Europie:
• 80% z wyższym wykształceniem;
• 10% ze stopniem naukowym doktora .

• Średni obrót oddziału czeskiego: 20 mln €.

• 12 lokalizacji w tym:
• 2 centra R&D;
• laboratorium analityczne;
• laboratorium mikrobiologiczne.

• Ponad 200 projektów rocznie.

• Około 50 wniosków patentowych zespołu
R&D.



WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZENIEM 
GOSPODARKĄ ŚCIEKOWĄ NA TERENACH 

WIEJSKICH



Wyzwania związane z gospodarką ściekową
na obszarach wiejskich

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków. Źródło: Gospodarka wodociągowa i

kanalizacyjna w Polsce w 2017 r. Informacja sygnalna GUS

Mimo znaczącego postępu w liczbie
skanalizowanych miejscowości nadal ok 50 - 55%
mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce jest
poza system kanalizacji zbiorczej.



Wyzwania związane z gospodarką ściekową na
obszarach wiejskich

Ludność korzystająca z kanalizacji wg województw, GUS 



Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych 
systemem kanalizacji zbiorczej raport NIK, 2009 - 2011

Do wód gruntowych trafiają codziennie hektolitry
zanieczyszczeń, które nie podlegają tak szybkiemu
rozcieńczeniu jak ścieki w Wiśle. Choć problem nie jest
nagłaśniany, to ma charakter systemowy. Dotyczy on w
szczególności obszarów nieskanalizowanych, na których
gospodarka ściekowa jest prowadzona w oparciu o
przydomowe zbiorniki bezodpływowe – szamba.

W latach 2009-2011 Najwyższa Izba Kontroli na potrzeby
raportu „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach
nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej” skontrolowała
28 gmin w całej Polsce. Wskaźnik ilości ścieków
oczyszczonych do ilości ścieków wytworzonych wynosił
średnio zaledwie 8,4%. W najniżej ocenionej gminie
zaledwie 0,1% ścieków z obszarów nieskanalizowanych
było oczyszczanych!



PRZESTRZEGANIE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W
GOSPODAROWANIU ZASOBAMI WODNYMI W GMINACH
TURYSTYCZNYCH. NIK 2019

Zdecydowana większość kontroli zbiorników bezodpływowych przeprowadzonych w 2017 r. w gminach
skontrolowanych przez NIK wykazała nieprawidłowości.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości ujawnione w kontrolach zbiorników bezodpływowych to:
•brak umowy z uprawnionym podmiotem na wywóz nieczystości ciekłych,
•brak udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych,
•zbyt rzadkie opróżnianie zbiorników,
•zamontowanie odpływów odprowadzających nieczystości do potoku lub rowu.

W przypadku 83% 
zbiorników 
bezodpływowych, 
kontrolerzy wykryli 
nieprawidłowości.

W przypadku 45% 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków kontrolerzy wykryli 
nieprawidłowości.



Wyzwania związane z gospodarką ściekową na
obszarach wiejskich

• Relatywnie niska gęstość zabudowy na terenach wiejskich generuje wysokie koszty
budowy sieci kanalizacyjnej.

• Część miejscowości jest znacznie oddalona od istniejącej sieci kanalizacyjnej.

• Konieczność budowy przepompowni (i ponoszenia wysokich kosztów
operacyjnych) ze względu na różnice w poziomie terenu.

• Ograniczone możliwości przyjmowania ścieków przez istniejące oczyszczalnie.

• Awarie istniejących oczyszczalni ścieków (np. związane z napływem zbyt dużej
ilości ścieków).





PASYWNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW TYPU CONSTRUCTED WETLAND



▪ systemy, których praca naśladuje warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów 
bagiennych

▪ proces biologiczny z udziałem różnorodnych mikroorganizmów, zasiedlonych w rozwiniętym 
systemie korzeni i kłączy roślin wodnych i wodolubnych (hydrofitów) zachodzący na odpowiednich 
systemach filtrów gruntowych lub stawach.

▪ NAZWY: Oczyszczalnie gruntowo – korzenne, Oczyszczalnie hydrofitowe, Sztuczne mokradła, 
Systemy bagienne etc.

Constructed Wetlands
(Pasywne systemy oczyszczania ścieków)



Rodzaje pasywnych systemów oczyszczania ścieków 
typu Constructed Wetland

pasywne systemy oczyszczania typu constructed wetland

przepływ powierzchniowy
(otwarta powierzchnia wody)

przepływ podpowierzchniowy

przepływ pionowy przepływ poziomy

systemy hybrydowe



Rodzaje pasywnych systemów oczyszczania ścieków 
typu Constructed Wetland – przepływ powierzchniowy



Rodzaje pasywnych systemów oczyszczania ścieków 
typu Constructed Wetland – przepływ podpowierzchniowy



Filtry poziome

• Spływ horyzontalny;
• działa wyłącznie po wstępnej

obróbce mechanicznej;
• warunki w większości

beztlenowe;
• nasycone ściekami.

Filtr pionowy

• Spływ pionowy;
• drobniejszy materiał filtrujący;
• powierzchniowe zraszanie
• środowisko tlenowe zapewnia

usuwanie amoniaku.



Pasywne systemy oczyszczania ścieków
typu Constructed Wetlands

▪ Łatwa i prosta obsługa. Bez konieczności stosowania chemii.
Minimalne zużycie energii.

▪ Rozwiązanie korzystne dla miejscowości oddalonych od istniejącej
sieci kanalizacyjnej.

▪ Prosta konstrukcja. Minimalna liczba pomp. Brak konieczności zakupu
skomplikowanych urządzeń. Instalacje budowane przez lokalne firmy.

▪ Instalacja odporna na zmiany ilość dostarczanych ścieków
(dopuszczalne nawet 10 krotne różnice). Nie ma możliwości
„przelania się” oczyszczalni nawet podczas bardzo silnych opadów.

▪ Zróżnicowana wielkość instalacji – od kilku osób do kilku tysięcy.

▪ Możliwość łatwej rozbudowy systemu o kolejne filtry / zbiorniki.

▪ Instalacje zatrzymują wodę w lokalnym ekosystemie.

▪ Zagospodarowanie osadów ściekowych na poletkach trzcinowych.

▪ Przepływ podpowierzchniowy zapewnia działanie również w zimie.

▪ Wymagają relatywnie dużego terenu.



PRZYKŁADY



Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Velka Jesenice

• Velka Jesenice to miejscowość położona tuż przy
granicy z Polską. Mieszka w niej 740 osób.

• Pasywny system został wybudowany w 1998 roku. W
2012 roku został rozbudowany o dodatkowy filtr.

• Między 1998 a 2015 rokiem nie było konieczności
wywożenia osadów ściekowych (zagospodarowane na
poletkach trzcinowych)

• Koszt oczyszczenia 1 m3 ścieków to równowartość 1.6
PLN. Utrzymanie oczyszczalni wymaga pracy przez ok
3 godziny raz na 3 dni.

• Oczyszczalnia spełnia wszystkie parametry dotyczące
norm czystości wody. Również jeżeli chodzi o związki
azotu.

• Na oczyszczalni (poza 2 pompami) nie ma żadnych
urządzeń wymagających energii elektrycznej.







Data 

pobrania 

próbek

15.1

. 19.2. 19.3. 10.4. 21.5. 11.6. 11.7. 7.8. 10.9. 15.10. 19.11. 4.12. średnia limity

ChZT 12 33 38 22 23 31 61 33 26 37 25 39 32 125

BZT 5 5 5 9 5 5 7 5 6 5 5 5 5 6 30

NL 10 10 22 11 10 10 10 10 14 10 16 10 12 40

N - NO3 20 32 28 42 34 46 46 49 20 36 47 33 36

N-NH 4 0,16 0,16 0,38 0,16 0,16 0,17 0,16 0,17 10,70 0,40 0,24 0,45 1 20

P łączn. 2,94 2,55 0,60 0,87 1,11 1,25 3,81 1,46 4,13 0,86 0,70 2,58 2

Wyniki 2018



Oczyszczalnia ścieków w Białce (gmina Dębowa Kłoda)

• Białka jest miejscowością turystyczną leżącą nad
jeziorem. Na co dzień mieszka w niej 200 mieszkańców
w wakacje liczba ta wzrasta nawet do 2 500.

• Oczyszczalnia wybudowana na terenie Natura 2000.
• Maksymalny dobowy przepływ = 180 m3. Plan

rozbudowy do 360 m3/dobę (dodanie dodatkowych
filtrów).

• Budowa trwała 12 miesięcy (09.2019 r. – 08.2020 r.)
• Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z kanalizacji oraz

dowożone taborem asenizacyjnym.
• Osady ściekowe wysuszane i odsączane grawitacyjnie na

poletkach trzcinowych.



GRUDZIEŃ 2019

Oczyszczalnia ścieków w Białce (gmina Dębowa Kłoda)



Oczyszczalnia ścieków w Białce (gmina Dębowa Kłoda)



SZKOŁA PODSTAWOWA W POIZDOWIE (woj. lubelskie)



WYŚMIERZYCE (woj. mazowieckie)



Oczyszczalnia w kształcie motyla na wyspie Ko Phi Phi -
Tajlandia



Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Udrzynek, 
Gmina Brańszczyk (woj. mazowieckie).

Typ kontraktu: Zaprojektuj i wybuduj.

Remont istniejącej i budowa nowej części

Oczyszczalnia Hydrofitowa dla 1 750 

mieszkańców. 

Data podpisania umowy: wrzesień 2020 r.

Termin ukończenia : listopad 2021 r.

Wartość kontraktu: 5 mln PLN



PODSUMOWANIE

▪ Łatwa i prosta obsługa. Bez konieczności stosowania chemii.
Minimalne zużycie energii.

▪ Instalacja odporna na zmiany ilość dostarczanych ścieków
(dopuszczalne nawet 10 krotne różnice). Nie ma możliwości
„przelania się” oczyszczalni nawet podczas bardzo silnych opadów.

▪ Estetyczny wygląd oraz brak odorów.

▪ Wymaga relatywnie dużej powierzchni, dzięki czemy Instalacje
zatrzymują wodę w lokalnym ekosystemie.

▪ Zagospodarowanie osadów ściekowych na poletkach trzcinowych.



DYSKUSJA
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