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DOBRA 

WSPÓŁPRACA



GMINA PRZECHLEWO

 Gmina Przechlewo – 6 tyś 300 mieszkańców

 Gmina rolniczo-turystyczna

 Tereny leśne powyżej 50%



dwa duże zakłady zatrudniające łącznie około 1500 osób

Ponad 250 aktywnie działających podmiotów (prywatne 

przedsiębiorstwa – dużo jednoosobowych działalności).

GOODVALLEY AGRO i GOODVALLEY FOOD-



GMINA PRZECHLEWO

• SKANALIZOWANIE  90%

• ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE  60% UDZIAŁU



DOSTAWCY ŚCIEKÓW

 Zakłady mięsne 

 Pralnia

 Myjnie samochodowe                                                                              

 Ubojnia drobiu                                                                                                      

 Pozostałe zakłady

 Sezon turystyczny

 Ludność



SEZON TURYSTYCZNY

 Duży udział ścieków dowożonych –

maj – wrzesień – około 60-70 wozów 

asenizacyjnych/miesiąc



PODCZYSZCZALNIA GOODVALLEY FOOD

Podczyszczalnia mechaniczno-chemiczno-biologiczna 

posiadała przepustowość 714 m3/d . 

Zakład Goodvalley specjalizuje się w przetwórstwie mięsnym. 

Ubój trzody chlewnej na poziomie około 2500 szt./dobowo. 



PODCZYSZCZALNIA GOODVALLEY FOOD

Ścieki 

powstające w 

trakcie uboju i 

przetwórstwa 

mięsnego

Oddzielenie 

mechaniczne 

na kratach 

schodowych

Zbiornik 

retencyjny

Urządzenie 

flotacyjne

koagulacja

flokulacja

Saturacja 

ciśnieniowa

Oczyszczanie 

biologiczne w 

systemie 

phoredox

Zbiornik 

retencyjny

gminna oczyszczalnia 

ścieków



RODZAJE ŚCIEKÓW

 technologiczne

 gnojowe

 sanitarne 

 deszczowe

 pochłodnicze

 popłuczne



 przepustowość dobowa, była przekraczana      

o ponad 200 m3 

 brak odtłuszczania

 rozbudowy wymagał proces koagulacji               

i neutralizacji ścieków

 urządzenia były o mniejszej przepustowości niż 

ilość ścieków powstających

 podczyszczalnia wyeksploatowana

PODCZYSZCZALNIA GOODVALLEY FOOD



PROBLEMY:

 mycie i dezynfekcja hal produkcyjnych, 

ubojowych – tzw. kwaśne mycie. W godzinach 

wieczornych, spadała ilość tlenu. 

 środki myjąco dezynfekujące używane w ZM 

to około 80-100 Mg/rok, sól do peklowania to 

200-250 Mg/rok

 kolejnym problemem był nie równomierny 

zrzut dobowy

 brak systematycznych badań



WSPÓŁPRACA GOODVALLEY I 

ZGK PRZECHLEWO
Umowa określa w szczególności: 

 Odprowadzenie ścieków o określonych w umowie
parametrach jakościowych.

 Konserwowanie i utrzymywanie w należytym stanie
technicznym i sanitarnym sieci kanalizacyjne na terenie
zakładu oraz rurociągu tłocznego na całej długości od
Zakładów Mięsnych do komory rozprężnej w obrębie
oczyszczalni.

 Powiadamianie odbiorcy o wszystkich zamierzonych
zmianach dotyczących ilości i jakości odprowadzanych
ścieków oraz zmian technologii produkcji w terminie
7 dni przed dokonaniem zmiany



PRZEŁOM

Lata 2012 i 2014 są okresem przełomowym

w działalności zakładu.

Zostaje podjęta decyzja o długofalowym rozwoju.

Jednocześnie przedstawiono koncepcję

rozbudowy i modernizacji podczyszczalni

przyzakładowej.

Goodvalley Food – Gmina Przechlewo – biuro 

projektowe 



Oczyszczalnia ścieków                      

Gminy Przechlewo przed modernizacją









Modernizacja oczyszczalni 

ścieków Gminy Przechlewo

















OCZYSZCZALNIA PO MODERNIZACJI















Dziękuję za uwagę!


