
Roz pocz nij my od wy tłu ma cze nia Czy -
tel ni kom jed ne go z pod sta wo wych po -
jęć w bran ży ta kich przed się biorstw
jak kie ro wa na przez Pa na spół ka. Cho -
dzi mi o tzw. „RLM-y”. Co to jest?
RLM ozna cza Rów no waż ną Licz bę Miesz -
kań ców. W za sa dzie to pod sta wo wy w
na szej bran ży pa ra metr bra ny pod uwa -
gę mię dzy in ny mi przy pro jek to wa niu
oczysz czal ni ście ków i in nych urzą dzeń
wod no -ka na li za cyj nych, a tak że przy okre -
śla niu wa run ków ja kie po win ny speł niać
po pro ce sie oczysz cze nia ście ki ko mu -
nal ne przy wpro wa dza niu ich do wód i
do zie mi. W uprosz cze niu moż na po wie -
dzieć, że to wskaź nik wy ra ża ją cy wiel -
kość ła dun ku za nie czysz czeń w od pro -
wa dza nych ście kach. Zgod nie z uchwa łą
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
z wrze śnia 2016 r., na sza spół ka ob słu -
gu je aglo me ra cję Lesz no, obej mu ją cą
Mia sto, Gmi nę Lip no oraz Gmi nę Świę -
cie cho wa, a RLM wyznaczony wg me to -
do lo gii Kra jo we go Pro gra mu Oczysz cza -
nia ście ków Ko mu nal nych (KPOŚK) dla
na szej oczysz czal ni ście ków w Hen ry ko -
wie wy no si ok. 87.000. Na mar gi ne sie
do dam tyl ko, iż ubie gło rocz na pią ta ak -
tu ali za cja by ła ostat nią szan są na zgło -
sze nie ak tu al nych po trzeb w za kre sie
roz wo ju in fra struk tu ry ście ko wej przez
sa mo rzą dy. Ta ak tu ali za cja KPOŚK po -
zwo li ła wła dzom sa mo rzą do wym na zgło -
sze nie do pro gra mu wszyst kich in we sty -
cji, któ re nie zbęd ne są do speł nie nia wy -
mo gów dy rek ty wy ście ko wej i pra wo -
daw stwa pol skie go. Uda ło nam się więc
wpi sać mo der ni za cję i roz bu do wę oczysz -
czal ni ście ków w Hen ry ko wie, bo wiem
ni gdy wcze śniej ta ka in we sty cja w tym
pro gra mie uję ta nie by ła. Po nie waż jed -
nak do cie ra ją do nas tak że ście ki prze -
my sło we z za kła dów znaj du ją cych się po -
za tym ob sza rem, tak na praw dę zbli ża -
my się więc do 100.000 RLM. 
I ten wskaź nik bę dzie rósł.

To dla te go tak bar dzo spół ka za bie ga
o mo der ni za cję oczysz czal ni ście ków
w Hen ry ko wie? 
Za bie ga my nie tyl ko o grun tow ną mo -
der ni za cję oczysz czal ni ście ków, ale jed -
no cze śnie też o jej roz bu do wę. I jed no i
dru gie jest nie zbęd ne. Z kil ku wzglę dów.
Mo der ni za cja jest po trzeb na z oczy wi -
stych przy czyn. Urzą dze nia w czę ści me -
cha nicz nej oczysz czal ni ma ją po nad 20
lat, urzą dze nia w czę ści bio lo gicz nej są
nie wie le młod sze. Pra cu ją w bar dzo cięż -
kim, trud nym śro do wi sku, są bar dzo moc -
no zu ży te i po pro stu wy ma ga ją wy mia -
ny. Do te go do dać trze ba uciąż li wość
odo ro wą ge ne ro wa ną przez obiekt, czy
spa da ją cą dys po zy cyj ność oczysz czal ni.
Wi docz na jest ko ro zja be to nu i sta li,
znacz ne zu ży cie krat, pomp, ele men tów
me cha nicz nych, apa ra tu ry po mia ro wej,
sys te mu na po wie trza nia. Czę sto wy stę -

pu ją awa rie, a sku tecz ność bie żą cych re -
mon tów jest co raz mniej sza.  Mu si my
za pew nić pra wi dło we wa run ki pro wa -
dze nia pro ce su tech no lo gicz ne go dla ilo -
ści ście ków okre ślo nych w bi lan sie, stwo -
rzyć kom plek so wy au to ma tycz ny sys tem
nad zo ru, kon tro li i ste ro wa nia, za pew -
nić tak że osią gnię cie wy ma ga nych sto -
sow ny mi prze pi sa mi i de cy zja mi ad mi ni -
stra cyj ny mi pa ra me trów oczysz cza nia
ście ków oraz za pew nić sta bil ną i bez a -
wa ryj ną pra cę ukła du. Wresz cie chce my
tak że zop ty ma li zo wać obiekt pod ką tem
kosz tów eks plo ata cyj nych. W Aglo me ra -
cji Lesz czyń skiej, ście ki od pro wa dza ne
przez sys tem ka na li za cyj ny i pod da ne
oczysz cza niu w oczysz czal ni ście ków w
Hen ry ko wie od po wia da ją nor mom usta -
no wio nym w dy rek ty wie Par la men tu Eu -
ro pej skie go oraz Ra dy z 2008 ro ku. W
ce lu utrzy ma nia tak do bre go wy ni ku pro -
ce su oczysz cza nia ście ków dla aglo me -
ra cji, któ ra roz wi ja się i w któ rej wciąż
po wsta ją no we sie ci ka na li za cyj ne, na le -
ży tę mo der ni za cję po pro stu wy ko nać.
Tyl ko jej re ali za cja za gwa ran tu je pro wa -
dze nie pro ce su oczysz cza nia ście ków w
spo sób opty mal ny i po zwo li w przy szło -
ści za cho wać cią głość w uzy ski wa niu pra -
wi dło wych pa ra me trów ście ków oczysz -
czo nych.

Na praw my więc, co jest do na pra wy i
spra wa bę dzie za ła twio na. Po co roz -
bu do wy wać oczysz czal nię?
Po pierw sze, aby za pew nić opty mal ną
efek tyw ność ener ge tycz ną i pro ce so wą
oraz roz wią zać kwe stię za go spo da ro wa -
nia osa dów ście ko wych. Z pun tu wi dze -
nia spół ki roz bu do wa do pro wa dzi do bar -
dziej efek tyw ne go funk cjo no wa nia, krót -
ko mó wiąc do kon kret nych oszczęd no -
ści. Co cie ka we już spo rzą dzo ny w la tach
90-tych po przed nie go wie ku pro jekt, we -
dług któ re go wy bu do wa na zo sta ła oczysz -
czal nia,  za kła dał naj pierw bu do wę czę -
ści me cha nicz nej i za raz po tem bio lo -
gicz nej, a na stęp nie re ali za cję ko lej nych
eta pów in we sty cji (III i IV), a więc roz bu -
do wę oczysz czal ni o część do prze ro bu
osa dów po ście ko wych oraz po zy ski wa -
nie ener gii ciepl nej i pro du ko wa nie ener -
gii elek trycz nej. Nie ste ty po od da niu do
użyt ku czę ści me cha nicz no -bio lo gicz nej
za nie cha no re ali za cji ko lej nych eta pów.
Szko da, bo jest to nie zbęd ne.

Dla cze go?
Zmie nia ją się, na bar dziej re stryk cyj ne,
prze pi sy do ty czą ce za go spo da ro wy wa -
nia osa dów ście ko wych. Mu szą one być
za go spo da ro wa ne w spo sób jak naj mniej
uciąż li wy dla śro do wi ska, nie moż na ich
skła do wać. Przy obec nej tech no lo gii sto -
so wa nej w na szej oczysz czal ni ście ków
w Hen ry ko wie za go spo da ro wa nie osa -
dów ście ko wych ozna cza dla spół ki ol -
brzy mie kosz ty. Me cha nizm zo stał wy ja -

śnio ny w tek stach, któ re uka za ły  się w
po przed nich nu me rach Re por te ra Lesz -
czyń skie go po świę co nych oczysz czal ni
ście ków w Hen ry ko wie. Upo rząd ko wa -
nie tej spra wy przy spo rzy spół ce kon -
kret nych fi nan so wych oszczęd no ści li -
czo nych  w set kach ty się cy zło tych rocz -
nie. Z ko lei wy bu do wa nie za mknię tych
ko mór fer men ta cyj nych i ukła du ko ge -
ne ra cyj ne go, któ re słu żyć bę dą do po zy -
ski wa nia z osa dów po ście ko wych bio ga -
zu i pro du ko wa nia z nie go ener gii elek -
trycz nej oraz ciepl nej, po zwo li nam w
znacz nym stop niu zmniej szyć kosz ty za -
ku pu ener gii elek trycz nej, któ rą obec nie
ku pu je my od ze wnętrz ne go do staw cy.
Obec nie oczysz czal nia zu ży wa po nad 50
% ener gii ku po wa nej przez MPWiK. 

Mo der ni za cja i roz bu do wa oczysz czal -
ni ma zna cze nie stra te gicz ne też dla
ca łe go sub re gio nu lesz czyń skie go. Wła -
śnie ze wzglę du na RLM-y.
To praw da. Przy oka zji bu do wy dro gi S5
po wsta ją no we stre fy in we sty cyj ne: w
Gmi nie Świę cie cho wa, w Gmi nie Lip no,
do ko lej nej trze ciej stre fy przy mie rza się
Mia sto Lesz no. A stre fy po wsta ją prze -
cież po to, by przy cią gnąć in we sto rów,
czy li aby po wsta wa ły w nich za kła dy prze -
my sło we. Dziś nie wie my, o ja kim pro fi lu
bę dą to za kła dy, ale pew ne jest, że licz -
ba RLM-ów w na szym sys te mie znacz nie
się zwięk szy i na to mu si być przy go to -
wa ne MPWiK w Lesz nie, któ re jest głów -
nym od bior cą ście ków. Ob słu gi wa nie
przez na szą oczysz czal nię ob sza ru z licz -
bą RLM-ów wyż szą niż 100.000, ozna -
cza, że pod le gać bę dzie my bar dziej re -
stryk cyj nym prze pi som do ty czą cym pa -
ra me trów ście ków wpusz cza nych do wo -
dy i zie mi, a to z ko lei de ter mi nu je po -
pra wę sto so wa nych przez nas tech no lo -
gii. W prze ciw nym ra zie na ra zi my się na
ka ry ad mi ni stra cyj ne i śro do wi sko we. Po -
nad to za nie cha nie mo der ni za cji i roz bu -
do wy oczysz czal ni mo że się oka zać w
przy szło ści ba rie rą roz wo ju dla re gio nu.
A te go by śmy nie chcie li. 

Mo der ni za cja i roz bu do wa oczysz czal -
ni ście ków w Hen ry ko wie to po nad 60
mi lio nów zło tych. Mo że po mo że Unia
Eu ro pej ska?
Unia Eu ro pej ska prze zna cza pie nią dze
wła śnie na ta kie in we sty cje, m.in. po -
przez Dzia ła nie 2.3 Go spo dar ka wod no -
-ście ko wa w aglo me ra cjach Pro gra mu

Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko na la ta 2014-2020.

Dla cze go do tej po ry spół ka z te go nie
sko rzy sta ła?
No wła śnie, to jest py ta nie. Nie sko rzy -
sta no z do ta cji w po przed niej per spek -
ty wie 2007-2013, na to miast w tej ak tu -
al nej na la ta 2014-2020 do tej po ry by ły
trzy unij ne kon kur sy na te go ty pu in we -
sty cje, ale spół ka w żad nym nie wzię ła
udzia łu, bo ze wzglę dów for mal nych nie
mo gła się sta rać o ta kie do fi nan so wa -
nie. Z pro ste go wzglę du: pla ny do ty czą -
ce roz bu do wy oczysz czal ni ście ków w
Hen ry ko wie nie zna la zły się na li ście „Kra -
jo we go pro gra mu oczysz cza nia ście ków
ko mu nal nych”, o któ rym wspo mi na łem
wcze śniej. Nie wiem dla cze go nie pod ję -
to sta rań, by tę in we sty cję na tej li ście
umie ścić.  Uda ło nam się na pra wić to za -
nie cha nie do pie ro, jak wspo mnia łem, we
wrze śniu 2016 ro ku. Od te go mo men tu
for mal nie mo że my się więc sta rać o unij -
ne do fi nan so wa nie, ty le że na ra zie brak
kon kur su. Ko lej ny, czwar ty kon kurs po -
ja wić się ma praw do po dob nie do pie ro
w przy szłym ro ku i je śli nie znaj dzie my
in ne go tak atrak cyj ne go fi nan so wa nia,
zro bi my wszyst ko,  aby apli ko wać o do fi -
nan so wa nie. Naj le piej by ło by po zy skać
unij ną do ta cję na mak sy mal nie moż li we
do fi nan so wa nie, czy li w wy so ko ści 63,75
pro cent war to ści ca łej in we sty cji, by zre -
ali zo wać ją od ra zu w ca ło ści. Ty le, że
cze kać już dłu żej nie moż na, bo de ka pi -
ta li za cja oczysz czal ni w Hen ry ko wie na -
stę pu je w szyb kim tem pie.

Co te raz?
Ca łą in we sty cję po dzie li my na czę ści. Na
pierw szy ogień pój dzie to co naj pil niej -
sze: mo der ni za cja czę ści me cha nicz nej i
bio lo gicz nej, któ re obec nie funk cjo nu ją
w Hen ry ko wie oraz bu do wa no we go tzw.
cza so we go, w peł ni za da szo ne go miej -
sca ma ga zy no wa nia osa dów. W naj bliż -
szych trzech la tach pla no wa na jest więc
mo der ni za cja prze pom pow ni głów nej,
ukła du krat me cha nicz nych, pia skow ni -
ka, re ak to ra oraz opty ma li za cja i ujed no -
li ce nie sys te mów ste ro wa nia. Po za tym
prze wi du je się wy ko na nie sta no wi ska do
płu ka nia pia sku, na pra wę po wierzch ni
be to no wej obiek tów tech no lo gicz nych i
bu do wę wa gi sa mo cho do wej. Dzię ki re -
ali za cji no we go miej sca ma ga zy no wa nia
osa dów  zo sta nie zwięk szo na po wierzch -
nia do ich cza so we go prze trzy ma nia
przed osta tecz nym za go spo da ro wa niem.
Po zwo li to na roz wój no wych kie run ków
za go spo da ro wa nia osa dów oraz ogra ni -
czy ilość wo dy opa do wej do sta ją cej się
do osa dów.. Te wy mie nio ne in we sty cje
wpi sa li śmy do na sze go trzy let nie go wie -
lo let nie go pla nu in we sty cyj ne go na la ta
2018-2020. Prze zna czy my na to w tym
cza sie 13,8 mln zł, a do dam tyl ko, że
koszt ca łe go pierw sze go eta pu, obej mu -
ją ce go mo der ni za cję czę ści me cha nicz -
no -bio lo gicz nej wy ce nia ny jest na po nad
20 mln zł. Mo der ni za cja po zwo li na utrzy -
ma nie w do brym sta nie tech nicz nym
obiek tu, a bu do wa za da szo ne go ma ga -

zy nu w znacz nym stop niu uła twi nam
go spo da ro wa nie osa da mi. Dzien nie pro -
du ku je my 40 ton osa dów ście ko wych.
Obec nie ma ga zy no wa ne są one w otwar -
tej la gu nie na świe żym po wie trzu, na sią -
ka ją wo dą, sta ją się cięż sze, a więc i droż -
sze przy wy wo zie, bo ich od bior cy pła ci -
my za to nę ode bra nych osa dów. Za da -
szo ny ma ga zyn zmniej szy te kosz ty.

Skąd pie nią dze na te za da nia?
W czę ści bę dą to środ ki wła sne spół ki,
ale w 90% tak że z po życz ki z Na ro do we -
go i Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. To
wpraw dzie po życz ki ni sko opro cen to wa -
ne, ale  jed nak do zwro tu. Moż na li czyć
jed nak na umo rze nie za osią gnię ty efekt
eko lo gicz ny. Naj lep szą opcją by ło by, jak
widzimy, uzy ska nie do ta cji z unij ne go
pro gra mu „In fra struk tu ra i śro do wi sko”.

Sko ro pierw sze pra ce na oczysz czal ni
ru szą już w przy szłym ro ku, to jest
szan sa na uzy ska nie peł ne go do fi nan -
so wa nia z fun du szy unij nych? 
Czwar ty kon kurs w ra mach pro gra mu
„In fra struk tu ra i śro do wi sko” zo sta nie
praw do po dob nie ogło szo ny w 2019 ro -
ku i chce my wziąć w nim udział. Bar dzo
sta ran nie się do te go przy go to wu je my.
Wszyst kie dzia ła nia zwią za ne z mo der ni -
za cją i roz bu do wą oczysz czal ni ście ków,
do któ rych przy stą pi li śmy w ro ku 2015,
pro wa dzo ne są we dług wy mo gów wspo -
mnia ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko. Dla te go, gdy
po ja wi się czwar te roz da nie, zło ży my
wnio sek na do fi nan so wa nie ca łej in we -
sty cji, w tym tak że prac już wy ko na nych,
a więc tych, na któ re za cią gnie my po -
życz ki z Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Mam
na dzie ję , że się te pla ny po wio dą. My -
ślę, że to bę dzie ostat nia szan sa na po -
zy ska nie unij ne go do fi nan so wa nia na ta -
ki pro jekt. Zna le zie nie in nych źró deł fi -
nan so wa nia bę dzie bar dzo trud ne.

W ja kiej kon dy cji fi nan so wej 
jest spół ka?
Wy nik fi nan so wy za ubie gły rok jest do -
dat ni, po dob nie jak pro gno zo wa ny w
tym bie żą cym ro ku. Dzia łal ność ope ra -
cyj na pro wa dzo na jest bez za kłó ceń. Sy -
tu acja jest więc do bra. Wskaź ni ki ogól -
ne go za dłu że nia, czy za dłu że nia dłu go -
ter mi no we go, uwzględ nia ją ce re ali za -
cję tak że wie lo let nie go pla nu roz wo ju
urzą dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj -
nych na la ta 2018-2020, są po ni żej war -
to ści, któ re mo gły by wska zy wać na nie -
po kój, to świad czy o tym, że sy tu acja
jest sta bil na. Roz wi ja my się. W mi nio -
nym trzy let nim okre sie in we sty cyj nym,
czy li w la tach 2015-2017 na in we sty cje
wy da li śmy po nad 30 mln zł, a na ko lej -
ny okres, czy li na la ta 2018-2020
uwzględ ni li śmy w wie lo let nim pla nie
dla ca łej Aglo me ra cji po nad 43 mln zł.
Prio ry te tem bę dzie mo der ni za cja oczysz -
czal ni, by za pew nić spół ce i na sze mu
re gio no wi bezpieczeństwo na kolejne
kilkadziesiąt lat.

12 Nr 20 (111) 20 grudnia 2017 - 24 stycznia 2018 r. MPWiK w Lesznie

fo
t.

  A
rk

ad
iu

sz
 J

ak
ub

o
w

sk
i

Z Rafałem Zalesińskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie rozmawia Arkadiusz Jakubowski

Mocny akcent inwestycyjny 
na oczyszczalni ścieków

Rafał Zalesiński, prezes MPWiK w Lesznie


