
Ścieki gospodarstw domowych niepodłączonych do miejskich oczyszczalni ścieków 
w ramach osiedli o luźnej zabudowie stanowią trzecie największe źródło rozpros-
zonych składników odżywczych wymywanych do Morza Bałtyckiego. Podstawowym 
celem projektu jest wypracowanie najbardziej efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 
środowiska naturalnego rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków dla gospodarstw 
domowych w osiedlach o luźnej zabudowie w celu ograniczenia emisji ścieków do 
Morza Bałtyckiego.

Akronim projektu: VillageWaters.
Partner wiodący: Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii (Luke), Finlandia.
Partnerzy projektu: 6 (Szwecja), 4 (Estonia), 4 (Finlandia), 3 (Litwa), 3 (Łotwa), 2 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 3,5 mln euro.

Tytuł projektu: Emisje wody i ich ograniczanie 
we wspólnotach wiejskich
ang. Water emissions and their reduction in village 
communities
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Głównym celem jest wsparcie gospodarstw domowych w celu uniknięcia niepotrzebnych  
inwestycji i kosztów operacyjnych związanych z przejściem do bardziej zaawansowanego  
oczyszczania ścieków oraz zachęcania ich do wdrażania nowych systemów oczyszcza-
nia. Projekt będzie realizowany w wioskach pilotażowych, w których zostaną przygotowane  
i przetestowane rozwiązania technologiczne dla gospodarstw domowych. Ocena systemów  
oczyszczania ścieków będzie obejmować aspekt technologiczny, ekonomiczny, środowiskowy 
i społeczny w celu zidentyfikowania potencjalnie najlepiej dostosowanych systemów na 
potrzeby udoskonalonego oczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych w osiedlach  
o luźnej zabudowie.
Najważniejszym produktem projektu będzie narzędzie informacyjne (usługi informatycznej 
opartej na SOME). Narzędzie to będzie łatwym w obsłudze systemem wyszukiwania, wymiany 
i przetwarzania informacji zaprojektowanym w celu ułatwienia użytkowników wyszukiwania 
odpowiednich, szczegółowych i użytecznych informacji na temat małych rozwiązań oczyszcza-
nia ścieków na własne potrzeby. Narzędzie będzie przedstawiać najlepsze zalecenia dotyczące 
systemów oczyszczania ścieków w zależności od okoliczności i priorytetowych kryteriów ustalo-
nych przez poszczególnych użytkowników przede wszystkim w państwach partnerskich. Duża 
część informacji zawartych w narzędziu jest przydatna dla wszystkich użytkowników zainteresow-
anych tematem w całym regionie Morza Bałtyckiego, UE i poza ich granicami. Narzędzie roz-
patruje zagadnienie oczyszczania ścieków z technologicznego, środowiskowego, gospodarc-
zego i społecznego punktu widzenia. Obejmuje także fora dyskusyjne i do komunikacji, dzięki 
czemu łączy i zbliża grupy docelowe w celu podejmowania dyskusji, wymiany danych i idei, 
oceny i planowania, wdrażania i zarządzania systemami oczyszczania ścieków.

Główną grupą docelową projektu są gminy, a użytkownikami końcowymi gospodarstwa do-
mowe i osoby zamieszkałe w rozproszonych wspólnotach. Innymi ważnymi grupami docelowy-
mi są decydenci polityczni i władze zaangażowane w przygotowanie przepisów prawnych 
dotyczących gospodarki śmieciami, organizacje pozarządowe działające w sektorze środowiska 
naturalnego, małe i średnie przedsiębiorstwa technologiczne, rozwojowe i doradcze, a także 
instytuty badawcze. Usługi narzędzia informacyjnego są użyteczne i praktyczne dla wszyst-
kich osób podejmujących decyzje związane z zagadnieniami oczyszczania ścieków. Mogą 
one dostarczać informacji dostosowanych do wielu obszarów specjalizacji i zainteresow-
ania, a także przynosić korzyści dla szerokiego grona użytkowników podejmujących decyzje  
w sprawach związanych z oczyszczaniem ścieków. W ten sposób narzędzie przyczyni się do  
poprawy stanu wód lokalnych i wód Morza Bałtyckiego w sposób, który nie będzie prowadzić do 
dalszego wpływu na środowisko naturalne.


