
Czte ry ty sią ce ton – ty le osa dów osu szo nych

po wsta je we dle sza cun ków w oczysz czal ni

ście ków w Opo lu. Osa du ta kie go nie na le ży

jed nak trak to wać jak ty po we go od pa du.

Moż na go wy ko rzy stać w pro ce sach pro duk -

cyj nych, m.in. przy wy twa rza niu klin kie ru.

Aby móc go wy wieźć z te re nu za kła du, mu si

na zbie rać się od po wied nia je go ilość – te mu

słu ży spe cjal ny si los, któ ry po wstał na te re -

nie opol skiej oczysz czal ni ście ków, któ ry rów -

nież gwa ran tu je ciąg łość tech no lo gii

su sze nia, jak i peł ni fun kcję tym cza so we go

ma ga zy no wa nia.

Bu do wa obiek tu roz po czę ła się 27 lu te go 

i trwa ła do 15 wrześ nia 2014 ro ku. Zre a li zo -

wa no ją w ra mach za da nia „Kon trakt 5

– Budo wa si lo su osa du su szo ne go na te re -

nie oczysz czal ni ście ków w Opo lu”, któ re jest

czę ścią znacz nie szer sze go pro jek tu. Pro jekt

ten to „Po pra wa gos po dar ki wod no-ście ko -

wej dla aglo me ra cji Opo le – TRIAS Opol ski

etap III” re a li zo wa ne go przez Spół kę

Wodocią gi i Ka na li za cja w Opo lu. Ce lem te go

Pro jek tu jest za pew nie nie od po wied niej

ochro ny wód po wierz chnio wych oraz wód

grun to wych na te re nie Opo la i oko lic ze

szcze gól nym uwzględ nie niem ochro ny zbior -

ni ka pod ziem ne go GZWP 333 Opo le-

Zawadz kie. Po wierz chnia te go po tęż ne go

zbior ni ka prze kra cza ty siąc ki lo me trów kwa -

dra to wych. Jest on głów nym źró dłem wo dy

pły ną cej z kra nów za rów no w Opo lu, jak

i w gmi nach ościen nych. Dla te go je go ochro -

na jest tak waż na.

Zu peł nie no wa in sta la cja

Si los to koń co wy obiekt ca łe go pro ce su tech -

no lo gicz ne go zwią za ne go z ist nie niem

w Opo lu su szar ni osa dów. War to nad mie nić,

że su szar nia ta po wsta ła ja ko część wcześ -

niej szych dzia łań ma ją cych chro nić zbior nik

GZWP 333 Opo le-Za wadz kie – Pro jek tu

„TRIAS OPOL SKI – ochro na zbior ni ka wód

pod ziem nych dla aglo me ra cji Opo le,

Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.

Konkret nie by ło to przed sięw zię cie pn. „Kon -

trakt 3 – Bu do wa su szar ni osa dów na te re nie

oczysz czal ni ście ków w Opo lu”.

Si los po wstał od pod staw. Na po cząt ku

wyko na no sto py fun da men to we, na któ rych

moż na by ło umie ścić zbior nik umoż li wia ją cy

skła do wa nie wy su szo nych osa dów.

Pojemność użytkowa tego zbiornika wynosi 

70 metrów sze ścien nych. Choć zbior nik to

pod sta wo wy ele ment tej in we sty cji, to si los

nie móg łby speł niać swo je go za da nia, gdy -

by pod czas je go bu do wy nie po wsta ła kon -

struk cja wspor cza oraz in sta la cje nie zbęd ne

do je go pra wi dło we go dzia ła nia.. 

Co dzie je się z osa dem?

Prze fer men to wa ne osa dy ście ko we zgro ma -

dzo ne pod czas oczysz cza nia ście ków pod -

da je się pro ce so wi od wad nia nia, a na stęp nie

su sze nia ce lem ich dal sze go wy ko rzy sta nia.

Daw no ma my za so bą cza sy, gdy by ły one

skła do wa ne na spe cjal nie do te go prze zna -

czo nych te re nach. Oka zu je się bo wiem, 

że wy su szo ny osad do sko na le na da je się ja -

ko pa li wo za stęp cze w pro ce sie współ spa la -

nia przy pro duk cji klin kie ru. 

Sza cu je się, że w cią gu ro ku na te re nie

oczysz czal ni ście ków w Opo lu po wsta wać

bę dą czte ry ty sią ce ton osa dów osu szo nych.

Ze wzglę dów tech no lo gicz nych i lo gi stycz -

nych ko niecz na by ła bu do wa si lo su, w któ -

rym moż na osa dy prze cho wy wać, a po tem

prze ka zy wać do dal sze go wy ko rzy sta nia, nie

szko dząc przy tym śro do wi sku. 

War tość za da nia „Kon trakt 5 – Bu do wa si lo su

osa du su szo ne go na te re nie oczysz czal ni

ście ków w Opo lu” wy nio sła 2,2 mi lio na zło -

tych. Mi lion zło tych z tej kwo ty po cho dzi 

z do ta cji przy zna nej przez Unię Eu ro pej ską.

Ile kosz tu je ca ły Pro jekt?

Umo wę o do fi nan so wa nie Pro jek tu z Na ro do -

wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Gos -

po dar ki Wod nej w War sza wie pod pi sa no

w dniu 12 li sto pa da 2013 ro ku.

Pro jekt ten do fi nan so wa ny jest z Fun du szu

Spój no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -

nego In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la ta 

2007-2013.

Cał ko wi ty koszt in we sty cji skła da ją cych się

na Pro jekt to 23 108 500 zł. Do fi nan so wa nie

z Unii Eu ro pej skiej w ra mach Fun du szu

Spójno ści wy no si 9 231 237 zł.

Pro jekt „Po pra wa gos po dar ki wod no-

ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS

Opolski etap III” jest współfinansowany przez

Unię Europejską ze środków Funduszu

Spójności w ramach Programu Infrastruktura

i Środowisko.

TRIAS OPOLSKI – SILOS NA WYSUSZONY OSAD


