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Obszary pilotowe



Główne działania

1. Sposoby zagospodarowania terenu

2. Oczyszczanie ścieków z indywidualnych 
gospodarstw domowych

3. Oczyszczanie wód opadowych

4. Przepływ/wymiana informacji



1. Zagospodarowanie terenu

- zaprojektowanie i budowa terenów 
podmokłych

- wytypowanie miejsc wrażliwych i 
indywidualne porady

- podjęcie właściwych działań na obszarze 
pilotowym pozwoli sprawdzić czy nastąpiła 
redukcja ładunku zanieczyszczeń



2. Oczyszczanie ścieków z 
indywidualnych gospodarstw domowych

- analiza stanu istniejącego oraz 
planowanie i wykonanie ekologicznych 
systemów oczyszczania ścieków

- produkcja biogazu z osadów 
pochodzących z przydomowych 
oczyszczalni ścieków



3. Oczyszczanie wód opadowych

- planowanie ekologicznych systemów 
zbierania wód odpadowych

- projektowanie oraz wykonanie systemów 
zbierania wód opadowych



4. Przepływ/ wymiana informacji

- stworzenie systemu wymiany informacji 
przy wykorzystaniu internetu i GIS



Obszar pilotowy rzeki Akmena-Dane

Główny problem: nieodpowiedni system bądź brak 

systemu oczyszczania ścieków i wód 

opadowych

- Stworzenie systemu oczyszczania wód 

opadowych

- Przeprowadzenie kampanii informującej 

społeczeństwo o negatywnym wpływie 

fosforanów pochodzących z detergentów



Obszar pilotowy rzeki Minija

Główny problem: nieodpowiedni system bądź brak 

systemu oczyszczania ścieków i wód 

opadowych

- Stworzenie przestrzennego planu zbierania wód 

opadowych



Obszar pilotowy rzeki Primorskaya

Główny problem: nieodpowiedni system bądź brak 

systemu oczyszczania ścieków i wód 

opadowych

- Zarządzanie wodami opadowymi



Obszar pilotowy rzeki Bräkne

Główny problem: duże ładunki biogenów i 

nieodpowiedni system oczyszczania ścieków z 

gospodarstw domowych

- Produkcja biogazu z osadów ściekowych 

pochodzących z przydomowych oczyszczalni 

ścieków



Obszar pilotowy rzeki Bruatorp

Główny problem: rozproszone źródła biogenów, 

nieodpowiedni system oczyszczania ścieków z 

gospodarstw domowych oraz zmiany w 

hydromorfologii

- Sposoby retencjonowania wody w celu 

ograniczenia odpływu biogenów do odbiornika



Obszar pilotowy rzeki Snärje

Główny problem: rozproszone źródła biogenów, 

nieodpowiedni system oczyszczania ścieków z 

gospodarstw domowych

- Ekologiczny system zbierania wód opadowych -

sprawdzenie różnych technik usuwania osadów 

zanieczyszczonych w szczególności fosforem i 

substancjami szkodliwymi

- Nowa metoda klasyfikacji wód na terenie lasów



Obszar pilotowy rzeki Snärje

- Zaprojektowanie i budowa terenów podmokłych 

w celu redukcji ładunku biogenów

- Ekologiczne metody oczyszczania ścieków w 

indywidualnych gospodarstwach domowych –

zastosowanie wapienia



Dziękuję za uwagę!


