Arrkusz dla p
programu
u oceny sta
anu i potrrzeb mode
ernizacji oczyszczal
o
lni ścieków
w:
1. Roczna wielkość odbieranycch ścieków oczyszczaln
ni /w tyś. to
on/
2. Techn
nologia oczyyszczalni:
 insstalacja bez odzysku metanu
 ferrmentacja z odzyskiem
m metanu /ttak, nie/
 wielkość zbiorników ferm
mentacyjnycch /ton, m 3/
3
 wielkość odzyyskanego metanu rocznnie /w tyś. m 3/
 ilość metanu utylizowane
ego na tzw.. pochodni /bez
/
odzyskku energii roocznie
/w
w tyś, m 3, lu
ub %/
 tecchnologia ogrzewania
o
zbiorników fermentacyyjnych:
 cieepło z ciepło
owni /z siecci ciepłownicczej/
 kotły gazowe /produkcja ciepła/
nik gazowy /produkcja ciepła i prąądu/
 siln
 no
ośnik ciepła zasilania ko
otłów /jeśli zzastosowan
no/
 gaz ziemny
 gaz ziemny + metan z odzysku z ferm
mentacji oczyszczalni
 inn
ne /podać jaakie/ ‐nośnik dla zasila nia silnika
 gazowego /jeśśli zastosow
wano/
 gaz ziemny
mentacji oczyszczalni
 gaz ziemny + metan z odzysku z ferm
 inn
ne /podać ja
akie/
3. Rodzaaj klientów oczyszczaln
ni i ich udziaału w wielo
ości odbiera
anych ściekóów /w tyś. ton, lub %//:
 blo
oki mieszkalne.
 do
omy jedno / dwurodzinne mieszkaalne
 gospodarstwaa rolnicze
 przzemysł ‐pod
dać jaki i strruktura iloścciowa
 inn
ne
4. Stan techniczny oczyszczaln
o
i
owa /podać rok budowyy/
 no
 zm
modernizow
wana /podaćć rok przebuudowy/
 staara nie przeebudowywana /podać rrok budowyy/
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5. Ocena stanu potrzeb inwestycyjnych oczyszczalni
 nie wymaga przebudowy
 może zostać przebudowana, ale po otrzymaniu środków
 potrzeba pilnej modernizacji /przebudowy/
6. Ocena stanu technologii oczyszczalni
 oczyszczalnia prezentuje najnowocześniejszy poziom światowej technologii
 oczyszczalnia prezentuje wysoki poziom technologię, ale są lepsze rozwiązania
 oczyszczalnia jest starej technologii i wymaga przebudowy
 oczyszczalnia prezentuje dobry poziom technologię, ale są pewne problemy techniczne
/podać jakie/
7. Zamierzenia inwestycyjne /czy zamierza się przebudowę oczyszczalni?
 czy jest zamierzenie / program przebudowy oczyszczalni?:
 jakie elementy / technologie zamierza się wprowadzić?
 na jakim etapie jest program przebudowy
/koncepcja, projekt, faza przetargu – podać która, faza realizacja inwestycji – podać która/
8. Potrzeba wsparcia programu inwestycyjnego
 potrzebna jest porada specjalistów w zakresie technologicznym
 potrzeba opracowania kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji
 potrzebna jest pomoc w zorganizowaniu środków na przebudowę oczyszczalni
 potrzeba oceny ekonomicznej przedsięwzięcia
9. Ocena stanu zabezpieczenia funduszy na przebudowę/ modernizację oczyszczalni
 posiadamy wystarczające środki
 nie posiadamy wystarczających środków
 wielkość nakładów inwestycyjnych szacuje się na: /podać nakłady w min zł/
 potrzebne są środki /w tyś. zł/ wystarczające środki
10. Roczne koszty całkowite oczyszczalni ścieków w ostatnim roku wyniosły;
(w tym koszty zakupu poszczególnych nośników energii):
 energia elektryczna /podać koszty w tyś. zł za . . . . . . . / podać wielkość zakupionej energii/
 energia cieplna z sieci miejskiej /prosimy podać j.w./
 gaz /prosimy podać j.w./
 inne źródło zasilania /prosimy podać j.w./
11. Fotografia
(jeśli mają Państwo fotografię obiektu prosimy o jej załączenie)

Opracował: dr inż. Marek Drożdż
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