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Sprawozdanie z oczyszczalni
œcieków miejskich i wiejskich

za rok 200...

Urz¹d Statystyczny

w ...........................................................

Numer identyfikacyjny- REGON
Przekazaæ/wys³aæ w terminie do dnia
31 stycznia ka¿dego roku

Miejscowoœæ i nazwa oczyszczalni: Symbole wpisywane w US

Gmina:
1 2 3 4 5

Region hydrograficzny:

Dzia³ 1. Oczyszczanie œcieków i osady œciekowe
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do uprawy roœlin przeznaczonych do produkcji
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przekszta³cone termicznie 17

sk³adowane 18

w tym na terenie oczyszczalni 19

magazynowane czasowo 20

inne (jakie?) ...................................................................... 21

dotychczas sk³adowane (nagromadzone) na terenie oczysz-
czalni na: sk³adowiskach, poletkach, lagunach i w stawach osa-
dowych (stan w koñcu roku)

22

wykorzystane z dotychczas sk³adowanych (nagromadzonych)
do 1 stycznia roku sprawozdawczego 23



Dzia³ 2. £adunki zanieczyszczeñ w kg/rok (bez znaku po przecinku)

Rodzaje zanieczyszczeñ
W œciekach

dop³ywaj¹cych do
oczyszczalni odprowadzonych do odbiornika

0 1 2

BZT5 1

ChZT (metod¹ dwuchromianow¹) 2

Zawiesiny 3

Azot ogólny 4

Fosfor ogólny 5

Dzia³ 3. Dane uzupe³niaj¹ce

................................................... ................................................................ .........................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie) dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

1
Czy oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne
(zakreœliæ symbol w³aœciwej odpowiedzi, 1 lub 0)

• tak 1

• nie 0

2
Czy oczyszczalnia posiada urz¹dzenia do pomiaru
natê¿enia przep³ywu
(zakreœliæ symbol w³aœciwej odpowiedzi, 1 lub 0)

• tak 1

• nie 0

3 Szacunek liczby ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni œcieków (w osobach)

4
Z wiersza 3 ludnoœæ korzystaj¹ca z oczyszczalni
œcieków z poszczególnych miast i gmin wiejskich
(wymieniæ jak w dziale 1 wiersze 06-11)

1

2

3

4

5

6

5
Iloœæ œcieków odprowadzonych po oczyszczeniu bezpoœrednio do Morza Ba³tyckiego - z wiersza 05 dzia³u 1 w
dam3/ (tys. m3/rok, bez znaku po przecinku) 7

6 Liczba dni pracy oczyszczalni w roku 8

Uwagi do dzia³ów 1-3 (opisaæ przede wszystkim przyczyny znacz¹cych ró¿nic w danych w stosunku do roku poprzedniego):

E-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie



OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA OS-5

Ka¿da oczyszczalnia (mechaniczna, biologiczna oraz z podwy¿szonym usuwaniem biogenów) sk³ada sprawozdanie na
oddzielnym formularzu. O klasyfikacji oczyszczalni decyduje ostatni stopieñ oczyszczania.

Informacje o iloœci i jakoœci œcieków (³adunki zanieczyszczeñ) oraz osadach œciekowych i sposobie postêpowania z nimi
nale¿y podawaæ na podstawie ewidencji pomiarów, do prowadzenia których zobowi¹zuj¹ ka¿d¹ oczyszczalniê ustawy:
– z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.);

– z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póŸn. zm.);

– z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z
póŸn. zm.);

– Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska (Dz. U. Nr 279, poz.
2758);
oraz rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska:

– z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz.
1736);

– z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawieraj¹cych informacje i dane o zakresie korzystania ze œrodowiska i
sposobie ich przedstawiania (Dz. U. Nr 100, poz. 920, z póŸn. zm.);

– z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksploatacj¹ instalacji lub
urz¹dzenia, przekazywanych w³aœciwym organom ochrony œrodowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59,
poz. 529);

– z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Dzia³ 1

Oczyszczalnia mechaniczna to zespó³ urz¹dzeñ (kraty, osadniki, piaskowniki, odt³uszczacze) s³u¿¹cych do usuwania ze
œcieków zanieczyszczeñ nierozpuszczalnych, tj. cia³ sta³ych, zawiesin, t³uszczów i olejów.

Oczyszczalnia biologiczna to zespó³ urz¹dzeñ (z³o¿a biologiczne, urz¹dzenia osadu czynnego, komory fermentacyjne)
s³u¿¹cych g³ównie do usuwania ze œcieków rozpuszczonych substancji organicznych.

Oczyszczalnia z podwy¿szonym usuwaniem biogenów to obiekty o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania
œcieków o zwiêkszonym stopniu usuwania azotu, fosforu lub azotu i fosforu ³¹cznie, g³ównie metod¹ biologiczn¹ (w tym równie¿
chemiczne str¹canie fosforu).

Wydzielane dotychczas (do roku sprawozdawczego 2002) oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne nale¿y zakwalifikowaæ
albo do oczyszczalni o podwy¿szonym stopniu usuwania biogenów (jeœli np. wystêpuje chemiczne str¹canie fosforu), albo do
oczyszczalni mechanicznej w przypadku przewagi metod oczyszczania œcieków tylko z zanieczyszczeñ nierozpuszczalnych.

Dla oczyszczalni mechanicznej wpisaæ dane tylko do rubr. 1, dla oczyszczalni z podwy¿szonym usuwaniem biogenów tylko
do rubr. 4.

Dla oczyszczalni biologicznej wpisaæ dane:

– tylko do rubr. 3, jeœli ca³y odp³yw œcieków z czêœci mechanicznej by³ kierowany na czêœæ biologiczn¹ oczyszczalni,

– równoczeœnie do rubr. 2 i 3, jeœli oczyszczaniu biologicznemu zosta³a poddana tylko czêœæ œcieków oczyszczonych
mechanicznie. Wówczas w rubr. 2 nale¿y podaæ informacje dotycz¹ce czêœci mechanicznej, w rubr. 3 zaœ czêœci biologicznej,
przy czym zapisy w rubr. 2 musz¹ byæ wiêksze od zapisów w rubr. 3.

W wierszu 01 nale¿y podaæ przepustowoœæ dobow¹ wed³ug dokumentacji technicznej.

W wierszu 02 nale¿y podaæ równowa¿n¹ liczbê mieszkañców wed³ug dokumentacji technicznej albo obliczyæ RLM, dziel¹c
przyjêty w tej dokumentacji dobowy ³adunek BZT5 w œciekach dop³ywaj¹cych do oczyszczalni przez ³adunek BZT5 pochodz¹cy od
1 mieszkañca, tj. 60 g 02/dobê.

Wiersz 03 to iloœæ œcieków dop³ywaj¹cych do oczyszczalni (³¹cznie z dowo¿onymi), które nastêpnie mog¹ byæ w ca³oœci pod-
dane procesowi oczyszczania (wówczas wiersz 03=04) lub te¿, ze wzglêdu np. na niedostateczn¹ przepustowoœæ oczyszczalni,
czêœæ z nich mo¿e byæ kierowana bezpoœrednio do odbiornika w stanie nieoczyszczonym (wiersz 03 > 04).

Wiersz 04 to iloœæ œcieków oczyszczanych (³¹cznie z dowo¿onymi). W przypadku kanalizacji ogólnosp³awnej s¹ to œcieki
³¹cznie z wodami opadowymi i infiltracyjnymi. W przypadku kanalizacji rozdzielczej œcieki ³¹cznie z wodami infiltracyjnymi.

W wierszu 05 nale¿y wydzieliæ z wiersza 04 œcieki oczyszczane, bez wód opadowych i infiltracyjnych oraz bez œcieków
dowo¿onych bezpoœrednio do oczyszczalni beczkowozami (z pominiêciem sieci kanalizacyjnej). Œcieki dowo¿one do oczysz-
czalni nale¿y wykazaæ w wierszu 12.

Objêtoœæ wód opadowych, mo¿na oszacowaæ na podstawie:

1. Zapisów urz¹dzeñ rejestruj¹cych natê¿enie przep³ywu œcieków w oczyszczalni:

gdzie: Q op - roczna objêtoœæ wód opadowych (w tys. m3/rok),
Q i - dobowa objêtoœæ œcieków w dobie z opadem (m3/d),
Q œr - œredniodobowa objêtoœæ œcieków w okresach suchych (m3/d),
n - liczba dób z opadem

i=1

n
Q op=0,001∑(Qi-Qœr)



2. Analizy pracy pomp deszczowych zainstalowanych w oczyszczalni:

Q op = top · W · 0,001 (tys. m3/rok)

gdzie: Q op - roczna objêtoœæ wód opadowych (tys. m3/rok),
top - liczba godzin pracy pomp deszczowych w ci¹gu roku,
W - wydajnoœæ pomp deszczowych (m3/h).

Wiersze 06-11 - nale¿y wype³niæ, gdy oczyszczalnia oczyszcza œcieki z kilku miejscowoœci (miast lub gmin wiejskich). Wów-
czas w rubr. 0 nale¿y wpisaæ nazwy tych miejscowoœci, w rubr. 1-5 zaœ podaæ œcieki oczyszczane z tych miejscowoœci, bez wód
opadowych, infiltracyjnych i œcieków dowo¿onych do oczyszczalni. Wówczas wiersze 06+07+08+09+10+11= wiersz 05.

W wierszach 13-23 nale¿y podaæ zgodnie z danymi w “Karcie ewidencji osadów œciekowych” (rozporz¹dzenie Ministra
Œrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. - Dz. U. Nr 152, poz. 1736). Iloœæ osadów w tonach suchej masy.

W wierszu 13 nale¿y podaæ iloœæ osadów œciekowych w tonach suchej masy, któr¹ wylicza siê, mno¿¹c masê osadów uwod-
nionych przez œredni¹ zawartoœæ suchej masy, wg wzoru:

gdzie: m2 - sucha masa osadu w tonach
m1 - osad wytworzony (uwodniony) w tonach
s - œrednia zawartoœæ suchej masy w % (wykazana w “Karcie ewidencji komunalnych osadów œciekowych”).

W wierszu 14 nale¿y wydzieliæ z wiersza 13 osady wykorzystane do celów rolniczych w roku sprawozdawczym, rozumianych
jako zastosowanie osadów do uprawy p³odów rolnych, w³¹czaj¹c uprawy przeznaczone do produkcji pasz.

W wierszu 16 nale¿y wydzieliæ z wiersza 13 osady przetworzone agrotechnicznie na kompost, czyli wykorzystane do uprawy
roœlin przeznaczonych do produkcji kompostu.

W wierszu 17 nale¿y wydzieliæ z wiersza 13 osady œciekowe poddane procesom spalania i pirolizy.

W wierszu 18 nale¿y wydzieliæ osady œciekowe sk³adowane, z wytworzonych w ci¹gu roku (na terenach w³asnych i obcych).

W wierszu 19 nale¿y wydzieliæ z wiersza 18 osady œciekowe sk³adowane na terenie w³asnym oczyszczalni. Nale¿y przy tym
zwróciæ uwagê na logiczne zale¿noœci pomiêdzy zapisami w wierszach 19, 22, 23, szczególnie w okresie dwóch kolejnych lat.
Iloœæ osadów dotychczas nagromadzonych na terenie oczyszczalni na koniec roku sprawozdawczego (w. 22) to osady nagroma-
dzone na koniec roku poprzedniego powiêkszone o ewentualne osady sk³adowane na terenie oczyszczalni z wytworzonych w
ci¹gu roku (w. 19) minus wykorzystanie osadów z nagromadzonych do 1 stycznia roku sprawozdawczego (w. 23). Je¿eli jed-
nostka sk³ada równoczeœnie sprawozdanie OS-6 (o odpadach), powinna sprawdziæ, czy istnieje porównywalnoœæ z danymi wyka-
zanymi w tym sprawozdaniu, uwglêdniaj¹c, ¿e w sprawozdaniu OS-6 dane z tego zakresu (kod: 19 08 05) podawane s¹ w uwod-
nieniu, a nie w suchej masie, oraz w innej jednostce miary (w tys. ton).

W wierszu 20 nale¿y wydzieliæ osady œciekowe magazynowane czasowo (przejœciowo) sk³adowane na tzw. sk³adowiskach
manipulacyjnych zwi¹zanych z procesem technologicznym wykorzystywania osadów.

W wierszu 21 nale¿y wydzieliæ z wiersza 13 osady wykorzystane/przeznaczone na inne cele, np. dostosowanie gruntów do
planów zagospodarowania przestrzennego lub do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wierszu 22 podaæ osady nagromadzone (w tonach suchej masy), w okresie sprawozdawczym i w latach poprzednich, na
sk³adowiskach, poletkach, lagunach i w stawach osadowych na terenie oczyszczalni.

W wierszu 23 nale¿y podaæ osady wykorzystane lub przekszta³cone termicznie w ci¹gu roku sprawozdawczego z osadów
nagromadzonych na terenie oczyszczalni do 1 stycznia roku sprawozawczego.

Dzia³ 2

Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie nale¿y sp³niæ przy wpro-
wadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz. U. Nr
168, poz. 1763) nale¿y dokonywaæ pomiarów iloœci i jakoœci œcieków dop³ywaj¹cych i odp³ywaj¹cych z oczyszczalni.

£adunki zanieczyszczeñ w rubr. 1 i 2 nale¿y podaæ jako wartoœæ sumaryczn¹ z 4 kwarta³ów, za które zosta³y wniesione op³aty
do urzêdu marsza³kowskiego. £adunki zanieczyszczeñ w rubr. 2 powinny byæ zgodne z ewidencj¹ ³adunków uwzglêdnionych do
naliczania op³at za odprowadzanie œcieków, tj. z ³adunkami wykazanymi w “Informacji” sk³adanej przez oczyszczalniê mar-
sza³kowi województwa, stanowi¹cej podstawê do wymiaru op³at za œcieki.

Azot ogólny (wiersz 4) to suma azotu amonowego, azotanowego, azotynowego i organicznego.

Dzia³ 3

W wierszu 3 nale¿y podaæ szacunek ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni œcieków, np.: w oparciu o umowy na odprowadza-
nie i oczyszczanie œcieków, liczbê przy³¹czy kanalizacyjnych, danych o ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni uzyskanych ze
spó³dzielni mieszkaniowych lub danych projektowych oczyszczalni.

Uwaga: oszacowana liczba ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni œcieków nie mo¿e byæ wiêksza od liczby ludnoœci zamiesz-
ka³ej w danej miejscowoœci (wed³ug stanu na 30 czerwca okresu sprawozdawczego, dostêpnej m.in. w US w³aœciwym dla danej
miejscowoœci). Nie nale¿y wykazywaæ ludnoœci czasowo przebywaj¹cej na terenie danej miejscowoœci (w celach turystycznych).

Wiersz 4 nale¿y wype³niæ, gdy oczyszczalnia oczyszcza œcieki z kilku miast lub gmin wiejskich. Wówczas w pkt 1-6 nale¿y
wpisaæ nazwy tych miast lub gmin wiejskich i podaæ dla nich liczbê ludnoœci obs³ugiwanej przez oczyszczalniê. Wtedy wiersz
3=wiersz 4 pkt. 1+2+3+4+5+6.

Wiersz 5 dotyczy oczyszczalni z miejscowoœci nadmorskich, z których œcieki po oczyszczeniu odprowadzane s¹ kolektorami
bezpoœrednio do Morza Ba³tyckiego. Nie nale¿y w tym wierszu uwzglêdniaæ œcieków odprowadzanych do Ba³tyku rzekami.

s
100m2=m1


