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Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu 
na tle Powiatu Żywieckiego 

(stan istniejący) 

OŚ 

gm. Gilowice 
5 600 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 0,0 km 
 

gm. Koszarawa 
2 370 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 0,0 km 
 

gm. Jeleśnia 
13 180 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 23,4 km 
 

gm. Radziechowy-Wieprz 
12 450 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 34,7 km 
 

gm. Lipowa 
9 540 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 4,3 km 
 

gm. Łodygowice 
12 890 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 0,0 km 
 

gm. Świnna 
5 100 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 72,4 km 
 

gm. Żywiec 
32 230 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 127,0 km 



Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu 
na tle Powiatu Żywieckiego 

(stan docelowy – w trakcie realizacji) 

OŚ 

proj. sieć kanal. – 96,0 km 

proj. sieć kanal. – 136,0 km 

proj. sieć kanal. – 44,0 km 

proj. sieć kanal. – 164,0 km 

proj. sieć kanal. – 84,0 km 

proj. sieć kanal. – 135,0 km 

proj. sieć kanal. – 220,0 km 

gm. Gilowice 
5 600 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 0,0 km 
 

gm. Koszarawa 
2 370 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 0,0 km 
 

gm. Jeleśnia 
13 180 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 23,4 km 
 

gm. Radziechowy-Wieprz 
12 450 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 34,7 km 
 

gm. Lipowa 
9 540 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 4,3 km 
 

gm. Łodygowice 
12 890 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 0,0 km 
 

gm. Świnna 
5 100 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 72,4 km 
 

gm. Żywiec 
32 230 mieszk. 

istn. sieć kanal. – 127,0 km 



Ochrona ujęć wody w zlewni rzeki Soły i Koszarawy 

Ujęcie brzegowe  
MPWiK dla Żywca 

Ujęcie dla  
Browaru Żywiec S.A. 

Ujęcie wody 
powierzchniowej GPW 

Katowice 

Fragment ujęcia 
infiltracyjnego AQUA 
S.A. dla Bielska Białej 

Oczyszczalnia 
Ścieków Żywiec 



• Prace budowlane związane z realizacją poszczególnych obiektów  

Pompownia I° 

Reaktor C-TECH 

WKF 



Stopnie oczyszczania ścieków: 
 

• Stopień mechanicznego oczyszczania 

• Stopień biologicznego oczyszczania 

• Usuwanie biogenów 

• Odnowa wody 



Ściek surowy 
Ściek po stopniu 

 mechanicznym 
Oczyszczone ścieki 





 

stacja zlewna 

 



 

krata rzadka 



sito  



 

sitopiaskowniki 

 



 

płuczka piasku 

 



Biofiltr 

 



osadnik wstępny 



 stopień mechanicznego i biologicznego oczyszczania 

Sitopiaskownik Krata rzadka 

Reaktor C-TECH 
Dekanter-odprowadzenie ścieków 

oczyszczonych 

Głębokość dekantacji – 1,56m 

Długość dekantera – 12 m 
Max. wydajność dekantacji – 1750m3/h 

Max. przepustowość 1750 m3/h 

Max.objętość robocza–7000m3 x 4(baseny)=28000 m3 

Szerokość zbiornika – 49,9 m Długość zbiornika – 94,4 m 



część biologicznego oczyszczania 



komora biologiczna 



Mikroorganizmy żyjące w osadzie 

czynnym 



Fazy pracy reaktora 

Zalety wybranej technologii: 

•Równoważenie nierównomierności 
dobowego napływu ścieków 

•Zastosowanie procesów 
równoczesnej nitryfikacji i 
denitryfikacji poprzez sterowanie 
natlenianiem ścieków pomiarem 
„pojemności oddechowej osadu 
czynnego” prowadzi do obniżenia 
zapotrzebowania na powietrze 
oraz zbyteczne staje się mieszanie 
zawartości komory reakcyjnej. 
Obie z wymienionych cech oraz 
brak recyrkulacji zewnętrznej 
prowadzą do znacznego obniżenia 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną zużywaną w procesie 
oczyszczania 



 Sercem technologii są reaktory sekwencyjne. 

Każdy cykl pracy zbiornika reaktora w 
technologii sekwencyjnej składa się z 
nasypujących faz: napełnianie i 
napowietrzanie, sedymentacja osadu i 
opróżnianie zbiornika (dekantacja ścieków). 
Czas trwania poszczególnych faz: 

• Napełnianie i napowietrzanie 2h 

• Sedymentacja   1h 

• Dekantacja   1h 

 Razem   4h 

 

       Max. przepustowość reaktora 1750 m3/h 

Schemat pracy dekantera 



  

dekanter 



pracujacy dekanter 



Typical Design of C-TECH 





zbiornik  magazynowy 
osadu zmieszanego 

zbiornik magazynowy 
osadu nadmiernego 



KOMORA FERMENTACYJNA 



ZBIORNIK BIOGAZU 



Agregaty prądotwórcze 
Biogaz jest gromadzony w zbiorniku gazu i 

wykorzystywany do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej, na zainstalowanych 

dwóch agregatach kogeneracyjnych 
(istniejącym oraz nowym) 

Moc elektryczna – 189 kW 

Moc cieplna – 260 kWh 

Parametry nowego agregatu: 

Parametry istniejącego agregatu: 

Moc elektryczna – 114 kW 

Moc cieplna – 168 kWh 



 Nowa linia 

 przeróbki osadów 

            Wirówki – 2 szt.+1 rezerwowa 
             Wydajność(2szt.) – 11200 kg s.m./d 

        Czas operacyjny – 10 h/d 
Zaw. suchej masy w osadzie odwodnionym – min. 30% s.m. 

Zagęszczarki – 2 szt. 
Wydajność (każdej)  - 80 m3/h 

Czas operacyjny – 10 h/d 
Zagęszczanie – min. 5,5 % s.m. 

 

WKF 
Średnica Dw=18,0 m 

Wysokość zbiornika – 21,44 m 
Wysokość eksploatacyjna słupa cieczy – 18,5 m 

Pojemność eksploatacyjna – 4700 m3 

Budynek maszynowni 
fermentacji osadów 



 Efekty modernizacji i rozbudowy  
oczyszczalni ścieków w Żywcu 

• Wzrost przepustowość Oczyszczalni  

    -  42000m3/d i 209 000 RLM) 

 - max. przepustowość części mechanicznej 
to 2200 m3/h 

 - max. przepustowość części biologicznej 
to 1750 m3/h 

• Zapewnienie pełnej zgodności efektów 
oczyszczania ścieków z obowiązującym 
prawem polskim i Dyrektywą 91/271/EWG 

 

 



ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

OCZYSZCZONYCH 



Koszty kwalifikowane projektu: 

Rzeczywisty udział środków unijnych w realizacji zadania 
Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków  

w Żywcu uległ ograniczeniu z 65% do 43% z uwagi na 
rozstrzygnięcia przetargowe, i tak: 

Łączny koszt – 16 948 856,00 € 

Pomoc finansowa dla MPWiK  

w postaci kredytów: 

- z NFOŚiGW – 10 mln zł 

- z WFOŚiGW– 10 mln zł 

 


