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Zanim
si  wyk piesz...

Bez bie cej wody i kanalizacji nie wyobra amy sobie ycia. 

Co zrobi , by zapewni  domownikom sta y dost p do wody 

i w najbardziej optymalny sposób z niej korzysta ? Jak rozwi za

problem odprowadzenia cieków, by instalacja pracowa a cicho, 

wydajnie, nie wydziela a przykrych zapachów i nie zatyka a si ?

Instalacja wodna i kanalizacyjna
Monika Czeczotek

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW
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Instalacje wodna i kanalizacyjna s ci le ze 

sob  zwi zane. Z miejsc, do których dopro-

wadzamy wod , musimy odprowadzi cieki. 

Obie te instalacje projektuje si  i wykonuje ra-

zem, ka da z nich ma jednak odr bne wyma-

gania. Chocia  teoretycznie s  proste w wyko-

naniu, nawet drobne b dy mog  skutkowa

k opotami w pó niejszej eksploatacji obu in-

stalacji. Dlatego warto zleci  wykonanie pro-

fesjonalnego projektu.

Instalacja wodna
Najpierw trzeba doprowadzi  do domu wod ,

potem – poprowadzi  rury do poszczegól-

nych baterii i zdecydowa , czy woda wymaga 

uzdatniania.

Sk d czerpa  wod ?

Mo liwo ci s  dwie – pod czenie domowej 

instalacji do sieci wodoci gowej lub wykopa-

nie w asnej studni. O sposobie zaopatrzenia 

domu w wod  decyduj  warunki zabudowy 

lub miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego. Czasem jednak wybór pozostaje 

w gestii w a ciciela posesji.

Woda z wodoci gu. Jest to rozwi zanie 

wygodne i wi kszo  osób, maj c tak  mo -

liwo , pod czy swoj  instalacj  do sie-

ci. W lokalnym zak adzie wodoci gów

i kanalizacji nale y z o y  wniosek o przy-

czenie. Na jego podstawie otrzymamy 

warunki techniczne, jakie ma spe nia  pod-

czenie budynku do sieci wodoci gowej. 

Otrzymamy te  wytyczne dotycz ce miej-

sca pod czenia do sieci i maksymalny po-

bór wody. Na tej podstawie zlecamy wyko-

nanie projektu budowlanego wykonawczego, 

który nast pnie sk adamy w lokalnym zak a-

dzie wodoci gów i kanalizacji. Po zatwier-

dzeniu projektu mo na zleci  budow  przy-

cza pracownikom zak adu wodoci gów

i kanalizacji lub uprawnionym przez niego 

wykonawcom.

Woda z wodoci gu dociera do instalacji we-

wn trznej pod ci nieniem zapewniaj cym jej 

sta y dop yw do ka dej baterii.

Woda z w asnego uj cia. Studni  wyko-

nuje specjalistyczna firma, najcz ciej s  to 

studnie wiercone. Si gaj  do pierwszej war-

stwy wodono nej  lub do g bszych warstw. 

Pierwsza warstwa jest nara ona na zanie-

czyszczenia zwi zane z dzia alno ci  cz o-

wieka – np. na zanieczyszczenia ciekami 

lub rodkami ochrony ro lin. Woda z g b-

szych studni jest du o bezpieczniejsza do 

stosowania w gospodarstwie domowym, jest 

jednak cz sto za elaziona lub ma zbyt wy-

sok  twardo .

W zale no ci od g boko ci lustra wody 

montuje si  pompy samozasysaj ce (do 

g boko ci 7 m) lub pompy g binowe. 

Studnie o g boko ci ponad 30 m wymaga-

j  uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Woda z w asnego uj cia wymaga zastoso-

wania zbiornika hydroforowego, który umo -

liwi skorzystanie z niej bez uruchamiania 

pompy przy ka dym odkr ceniu kranu.

Z czego wykona  instalacj ?

Stal ocynkowana odesz a ju  w a ciwie w za-

pomnienie. Obecnie instalacj  wodn  wyko-

nuje si  z miedzi albo tworzywa sztucznego. 

Bez wzgl du na to, który materia  wybierze-

my, decyduj cym warunkiem prawid owego 

dzia ania instalacji jest fachowy monta .

Rury miedziane – s atwe w monta u, od-

porne na wysok  temperatur  i korozj . Maj

g adkie cianki wewn trzne, dzi ki czemu 

nie zarastaj  osadami, dzia aj  na wod  bakte-

riostatycznie i bakteriobójczo. S  produkowa-

ne jako mi kkie i pó twarde – czone poprzez 

lutowanie albo jako twarde – czone metod

spawania. Do popularnego prowadzenia rur 

w szlichcie pod ogowej stosuje si  zazwyczaj 

atwe do gi cia rury mi kkie, rury twarde naj-

cz ciej montuje w kot owni. Jedynym ogra-

niczeniem w stosowaniu rur miedzianych 

p p j j

stalacji. Dlatego warto zleci

fesjonalnego projektu.

Instalacja wodna
Najpierw trzeba doprowadz

potem – poprowadzi  rury d

nych baterii i zdecydowa ,

uzdatniania.

Sk d czerpa  wod ?

Mo liwo ci s dwie – pod

l d d

 Studnia musi si  znajdowa  w odpowiedniej odleg o ci od róde

potencjalnych zanieczyszcze  oraz rynien lub miejsc, gdzie sp ywaj

wody deszczowe lub woda z roztopów

 Studnia z pomp  samozasysaj c  i prowadzenie instalacji wodnej do budynku

drena  rozs czaj cy

studnia

szambo

gr
an

ic
a 

dz
ia

ki

o  rowu przydro nego

pompa

hydrofor
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jest woda kwa na – wtedy nale y wybra  rury 

miedziane. Poniewa  mied  dobrze przewo-

dzi ciep o, takie rury wymagaj  stosowania 

dodatkowo otulin izolacyjnych.

Rury z tworzyw sztucznych – s  odporne 

na korozj , maj  ma e opory przep ywu i s a-

bo przewodz  ciep o. S  lekkie i dobrze t u-

mi  drgania. Maksymalna i minimalna tem-

peratura pracy zale y od rodzaju tworzywa.

W instalacjach ciep ej i zimnej wody stosu-

je si  rury z polietylenu sieciowanego (PE-X), 

z polibutylenu (PB), z polipropylenu (PP) 

i z PP z wk adk  aluminiow , z chlorowanego 

polichlorku winylu (PVC-C) i rury wielowar-

stwowe (typu PE-X/Al/PE-X). W zale no ci od 

rodzaju materia u czy si  je przez zgrzewa-

nie lub za pomoc czników. Naj atwiejsze 

w monta u s  rury wielowarstwowe PE-X/Al/

PE-X – czy si  je za pomoc  z czek zacisko-

wych, a dzi ki temu, e s  bardzo elastyczne, 

zmniejsza si  ilo  potrzebnych z czek i ko-

lanek. Niestety s  drogie. Popularnym roz-

wi zaniem s  du o ta sze od nich rury z PP-3 

z wk adk  aluminiow , ale ich monta  wy-

maga fachowca i specjalistycznego sprz tu, 

a poniewa  rury s  sztywne, u yjemy du o

drogich kszta tek. Warto przeprowadzi  kal-

kulacj cznych kosztów materia ów i roboci-

zny, zanim dokonamy wyboru.

 Rury miedziane i z tworzyw sztucznych 

maj  jedn  wspóln  wad : wyd u aj  si  pod 

wp ywem wzrostu temperatury wody, któ-

ra nimi p ynie. Szczególnie dotyczy to two-

rzyw sztucznych ( rednio wyd u aj  si  10 

razy bardziej ni  mied ). Zjawisku wyd u a-

nia si  rur przeciwdzia a si , stosuj c m.in. 

rury os onowe (peszle), zakrzywianie trasy 

rur, specjalne obejmy do rur i kszta tki kom-

pensacyjne. 

Jak poprowadzi  instalacje?

Na poszczególne kondygnacje woda jest do-

prowadzana pionami. Pion powinien by

usytuowany centralnie wzgl dem punktów 

czerpalnych, a przewody poziome od niego 

rozprowadzane – jak najkrótsze. W zale no ci 

od sposobu przygotowywania c.w.u. (w pod-

grzewaczach zamontowanych bezpo rednio 

przy kranie, czy centralnie) w pionie mog

by  jedna, dwie lub trzy rury do rozprowa-

dzania wody. Gdy podgrzewacze zamontowa-

ne s  bezpo rednio przy bateriach, wtedy do 

baterii doprowadzamy tylko wod  zimn , gdy 

urz dzenia ogrzewaj ce wod  oddalone s  od 

kranów, oprócz wody zimnej doprowadzana 

jest woda ciep a i ewentualnie cyrkulacja.

Na kondygnacji woda rozprowadzana jest 

w uk adzie trójnikowym lub rozdzielaczo-

wym. 

W tradycyjnym uk adzie trójnikowym

punkty czerpalne (baterie) cz  poziome od-

cinki rur. Biegn  one od jednej baterii do ko-

lejnej, a w miejscu przy czenia ka dej baterii 

montuje si  trójnik. Rury uk ada si  wzd u

cian w bruzdach ciennych pod tynkiem lub 

za ciank  instalacyjn . Mo na stosowa  do-

wolne rodzaje rur, zarówno sztywne, jak i ela-

styczne. Warto stosowa  stela e instalacyjne 

do przyborów sanitarnych, dzi ki czemu nie 

os abiamy cian kuciem w nich bruzd na rury. 

W uk adzie rozdzielaczowym na ka dej

kondygnacji umieszczone s  rozdzielacze. Od 

nich poprowadzone s  przewody, a wszystkie 

punkty poboru maj  niezale ne zasilanie i po-

czone s  z rozdzielaczem osobnymi przewo-

 Dzi ki odpowiedniemu prowadzeniu instalacji zniwelujemy wyd u anie si  rur 

wraz ze wzrostem temperatury 

fo
t.

 W
ie

la
n

d 
P

ol
sk

a

 W instalacjach wewn trznych cz sto stosowane s  rury z miedzi (a) 

lub polipropylenu (b) 

fo
t.

 W
av

in

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

 Przej cie rury przez cian  wykonane 

w tulei ochronnej

Rozprowadzenie wody 

w uk adzie trójnikowym  Rozdzielacz ciep ej i zimnej wody mo na 

zamontowa  pod stropem w piwnicy

a b

doprowa-
dzenie wody
do baterii
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dami. Rury (z PE, PB, rury wielowarstwowe 

i z mi kkiej miedzi) prowadzi si  w pod odze 

i montuje przed wykonaniem jastrychu.

eby woda by a czysta…
Woda z w asnej studni zazwyczaj wyma-

ga uzdatniania. Jako pierwszy stosujemy filtr 

mechaniczny, który montuje si  bezpo rednio 

za hydroforem. Usuwa on drobne zanieczysz-

czenia mechaniczne – piasek, py y, osady. 

Zabezpiecza dalsz  cz  instalacji i wszel-

kie urz dzenia, takie jak podgrzewacze przed 

uszkodzeniem lub zamuleniem. 

Woda studzienna zazwyczaj zawiera nad-

miar elaza. Powoduje ono powstawanie za-

cieków na przyborach sanitarnych i za ó -

cenie prania. eby go usun  stosujemy 

od elaziacz, który montuje si  za filtrem 

wst pnym. Zazwyczaj przed nim montuje si

napowietrzacz i hydrofor – w hydroforze na-

st puje wst pne wytr cenie elaza z napowie-

trzonej wody. 

Do usuwania manganu, który cz sto wyst -

puje w wodzie studziennej razem z elazem, 

stosuje si od elaziaczo-odmanganiacz lub 

drug  kolumn  filtracyjn  ustawion  za od e-

laziaczem. 

Innym problemem, który mo e towarzyszy

wodzie studziennej jest jej nadmierna twar-

do . Chocia  jest zdrowsza dla ludzi i smacz-

niejsza ni  mi kka, nale y j  zmi kcza , bo 

powoduje odk adanie si  kamienia kot owego 

w kot ach, podgrzewaczach i innych urz dze-

niach, w których jest podgrzewana. Do usu-

wania twardo ci s u y zmi kczacz usuwaj cy 

jony wapnia i magnezu. Zamiast niego mo na 

zastosowa magnetyzer, który nie usuwa tych 

zwi zków, ale zmienia ich polaryzacj , dzi -

ki czemu nie odk adaj  si  w urz dzeniach 

grzewczych.

Woda studzienna przeznaczona do celów 

spo ywczych cz sto wymaga dodatkowego 

uzdatniania – usuwania zwi zków powodu-

j cych nieprzyjemny zapach i smak lub tych, 

niebezpiecznych dla zdrowia. Stosujemy 

wówczas filtr w glowy. Warty polecenia jest 

filtr w glowy ze zwi zkami srebra lub spe-

cjalnym dodatkowym wk adem usuwaj cym 

z wody bakterie.

 Tradycyjnym sposobem 

prowadzenia rur jest ukrycie ich 

w bruzdach ciennych. Obecnie jest 

on coraz rzadziej stosowany. Na 

rysunku wida  potrójny pion: zimnej 

i ciep ej wody oraz cyrkulacyjny. Po 

prawej stronie jest rura kanalizacyjna

Instalacja wodna i kanalizacyjna

O czym warto pami ta
 przewody wody ciep ej prowadzi si  nad wod  zimn ;

 przewodów wodnych nie wolno prowadzi  nad elektrycznymi i gazowymi, a jedynie pod nimi;

 przej cia przez stropy i ciany powinny by  wykonane w tulejach ochronnych;

 cyrkulacja c.w.u. zapewnia ciep  wod  od razu po odkr ceniu kranu;

 przewody – zarówno zimnej jak i ciep ej wody nale y izolowa  otulinami;

 na ka dym podej ciu do baterii powinien by  zamontowany zawór odcinaj cy, nie stosuje si  ich 

jedynie na przewodach cyrkulacyjnych;

 z prawej strony baterii powinna p yn  woda zimna, a z lewej – ciep a.

fo
t.

 T
ec

e

a b

 W zale no ci od sposobu przygotowywania c.w.u. w instalacji, w tym tak e i w pionie, mog  by  jedna, dwie lub trzy rury. Na rysunku (a) do kranów 

doprowadzona jest tylko woda zimna, a wod  ciep  uzyskuje si  bezpo rednio z podgrzewaczy. Na rysunku (b) z kot a i zasobnika c.w.u. doprowadzona jest 

pionem woda zimna i ciep a. Na rysunku (c) dochodzi do tego jeszcze rura cyrkulacyjna

 Wartym polecenia sposobem 

prowadzenia instalacji jest ukrycie ich 

w murowanej ciance instalacyjnej(a). 

Wykorzystuje si  do tego stela e do 

przyborów sanitarnych (b)

a b c
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BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Do uzdatniania wody z w asnego uj cia sto-

suje si  zazwyczaj du e kolumny filtracyjne. 

Mog  pracowa  automatycznie lub ich p uka-

nie i regeneracja mog  by  uruchamiane r cz-

nie. Te drugie s rednio o po ow  ta sze od 

filtrów automatycznych.

Filtry z w glem aktywnym mog  by  tak-

e stosowane jako ma e urz dzenia mon-

towane bezpo rednio przy kranie kuchen-

nym.

Czasami trzeba dodatkowo uzdatni  wod

i usun  z niej jakie  specyficzne, niebez-

pieczne zwi zki. Stosuje si  wówczas filtr 

z odwrócon  osmoz . S  to bardzo drogie 

urz dzenia, dlatego u ywa si  ich wy cz-

nie do uzdatniania wody pitnej. Skuteczno

oczyszczania wynosi w nich prawie 100% 

usuni cia zwi zków chemicznych zawartych 

w wodzie – zarówno tych niekorzystnych, jak 

i niezb dnych dla naszego zdrowia. Dlatego 

uzdatnion  w nim wod  nale y koniecznie 

potem „przepu ci ” przez mineralizator, który 

z powrotem wprowadzi do niej niezb dne dla 

nas minera y.

Woda wodoci gowa nie wymaga tak inten-

sywnego uzdatniania. Tu  za wodomierzem 

montuje si  zazwyczaj filtr wst pny mecha-

niczny. Inne filtry stosuje si  wy cznie do 

uzdatniania wody pitnej. S  to najcz ciej filtr 

w glowy i z odwrócon  osmoz . Czasem tak-

e stosuje si  zmi kczacz wody.

Instalacja kanalizacyjna 
Doprowadzona do kranów woda po u yciu za-

mienia si  w cieki, które nale y z domu od-

prowadzi . A gdzie? Zale y od tego, czy teren 

na którym mieszkamy jest skanalizowany czy 

nie. Je eli mamy szcz cie, pod czymy nasz

instalacj  kanalizacyjn  do sieci, je eli nie 

– musimy wybudowa  szambo lub przydomo-

w  oczyszczalni cieków.

Jakie rury?

Instalacje kanalizacyjne w domach jednoro-

dzinnych wykonuje si  zazwyczaj z tworzyw 

sztucznych: najcz ciej polichlorku winylu 

(PVC), polipropylenu (PP), polietylenu (PE). 

Warto zamonotwa  tzw. rury niskoszumowe, 

które wyciszaj  odg osy powstaj ce podczas 

przep ywu cieków. 

Ogóln  zalet  rur z tworzyw sztucznych 

jest ich ma y ci ar i g adko  powierzch-

ni wewn trznej, dzi ki czemu opory przep y-

wu cieków przez rury s  niewielkie. Niestety 

rury te nie s  odporne na wysok  lub nisk

temperatur  – temperatura cieków nie po-

winna przekracza  60°C. D ugotrwa e dzia a-

nie wysokiej temperatury powoduje os abie-

nie, a w efekcie zniszczenie rur. W niskich 

temperaturach natomiast staj  si  kruche.

Prowadzenie instalacji w budynku

Wykonuje si  j  jako grawitacyjn , co ozna-

cza, e cieki sp ywaj  pod w asnym ci a-

rem. Rury uk ada si  z odpowiednim spad-

Niezb dnym elementem 

instalacji wodnej jest filtr 

wst pny mechaniczny

Mi kk  wod  uzyskamy, stosuj c

zmi kczacz wody (a) lub magnetyzer (b)

Naprawd  czyst  wod  pitn  uzyskamy, 

uzdatniaj c j  w filtrze z odwrócon  osmoz

fo
t.

 B
W

T

fo
t.

 P
aw

o

a

b

fo
t.

 A
lc

o

fo
t.

 K
sa

n
d

o

Pami taj o zasadach!
Kanalizacj  prowadzi si  mo liwie najkrót-

sz  drog .

Zmiany kierunku prowadzenia rur musz

by  wykonywane pod k tem mniejszym 

ni  90°. 

 Rury nie mog  by  napr one.

Nie warto oszcz dza  na rednicach rur. 

Zbyt ma e gro  zatkaniem rur, powstawa-

niem nieprzyjemnych odg osów w instala-

cji. Woda z syfonów mo e zosta  wyssana, 

przez co odczujemy nieprzyjemny zapach 

z kanalizacji.

Miska ust powa powinna by  po czona 

z pionem kanalizacyjnym osobnym podej-

ciem zamocowanym poni ej innych po-

dej . Pozosta e przybory sanitarne mo -

na przy czy  do wspólnego podej cia.

Kszta tki kanalizacyjne nale y montowa

zgodnie z projektem. Ustawione w innym 

po o eniu mog  si  zatyka .

W dolnym odcinku ka dego pionu nale y

zamontowa  rewizj , przez któr  b dzie 

mo na przetka  instalacj .

Rury kanalizacyjne nale y prowadzi  w od-

leg o ci co najmniej 10 cm od rur z gor c

wod  albo zastosowa  izolacj  ciepln .

Przewodów kanalizacyjnych nie wolno 

prowadzi  powy ej przewodów gazowych 

i elektrycznych.

Od elaziacz w uk adzie z hydroforem (a) i zestawem hydroforowym (b)

a

b

oczyszczona 
woda

do
kanalizacji

hydrofor

filtr 
mechaniczny od elaziacz

zestaw 
hydroforowy

filtr 
mechaniczny

oczyszczona 
woda

do
kanalizacji

od elaziacz
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kiem w kierunku odp ywu (wynosi on min. 

2%) i napowietrza.

Instalacja kanalizacyjna sk ada si  z prze-

wodów cz cych urz dzenie sanitarne z sy-

fonem, podej  pod urz dzenia sanitarne, 

pionów kanalizacyjnych oraz przewodów od-

p ywowych nazywanych poziomami. Do in-

stalacji nale  te  syfony, wywiewki wentyla-

cyjne, wpusty pod ogowe i rewizje, zwane te

czyszczakami.

Urz dzenia sanitarne powinny by  za-

montowane jak najbli ej pionów – doty-

czy to zw aszcza wanny, brodzika i bidetu. 

Odleg o  miski ust powej od pionu nie po-

winna przekracza  1 m, a innych przybo-

rów – 3 m. Je eli b dzie wi ksza, nale y za-

stosowa  dodatkowo zawory napowietrzaj ce. 

Zalecana rednica podej cia do miski ust po-

wej wynosi 110 mm, a do pozosta ych przybo-

rów – 40 mm, chocia  warto u y  rur o red-

nicy 50 mm.

Piony prowadzi si  w szachtach (kana ach)

instalacyjnych, dzi ki czemu s  bardziej wy-

g uszone. Warto te  zamontowa  na nich do-

datkowo otulin  z we ny mineralnej lub obu-

dowa  je p ytami gipsowo-kartonowymi 

– dzi ki temu instalacj  b dzie jeszcze mniej 

s ycha . rednica pionów wynosi 75–110 mm 

i zale y od liczby i rodzaju pod czanych 

przyborów: zlewu, brodzika, wanny, pralki 

– 50 mm

Poziomy prowadz ce od pionów do sieci ka-

nalizacyjnej lub szamba montuje si  w ka-

na ach pod ogowych w gruncie pod pod og

w piwnicy lub pod pod og  na gruncie. Je eli 

dom ma piwnic , prowadzi si  je wzd u cian 

w piwnicy. rednica poziomów wynosi 

110–160 mm.

Usun  zapach

eby nie czu  nieprzyjemnych zapachów 

z instalacji kanalizacyjnej nale y j  napowie-

trzy . Przynajmniej jeden pion musi by  za-

ko czony wywiewk  kanalizacyjn  lub za-

worem napowietrzaj cym. Dzi ki temu 

p yn ce cieki nie b d  zasysa y za sob  po-

wietrza, co mog oby spowodowa  wyci ganie 

wody z syfonów i rozprzestrzenianie si  nie-

przyjemnych zapachów w pomieszczeniu. 

cieki poza domem

Sie  kanalizacyjna. O mo liwo ci przy cze-

nia si  do sieci decyduj  warunki techniczne 

wydawane przez miejscowy zak ad wodoci -

gów i kanalizacji. Pod czenie kanalizacyjne 

sk ada si  ze studzienki rewizyjnej, do której 

odprowadzane s cieki z przewodu odp ywo-

wego w budynku i przykanalika, który czy 

t  studzienk  z sieci  kanalizacyjn . Zak ad

wodoci gowo-kanalizacyjny wykonuje przy-

kanalik i na nasz koszt pod cza go do stu-

dzienki rewizyjnej.

W asna oczyszczalnia cieków. Gdy nie ma 

mo liwo ci odprowadzania cieków do sieci 

kanalizacyjnej, warto wybudowa  przydomo-

ry
s.

 ?
??

Kiedy mo na 
wybudowa
oczyszczalni ?
Je eli w adze gminy zezwalaj  na wybudo-

wanie oczyszczalni, musimy sprawdzi , czy 

spe niamy dalsze warunki:

Lokalizacja oczyszczalni. Mo na j  wybu-

dowa  wtedy, gdy zachowane s  minimalne 

odleg o ci osadnika gnilnego i drena u rozs -

czaj cego (gdy decydujemy si  na ten wariant 

oczyszczalni) od studni, drogi, granicy dzia ki 

itp. Wymagane odleg o ci pokazane s  na ry-

sunku na nast pnej stronie.

Poziom wód gruntowych. Musi by  na tyle 

niski, eby nie by o ryzyka wypchni cia zbior-

nika z ziemi. Ponadto w najta szej i najbardziej 

popularnej oczyszczalni cieków – z drena em 

rozs czaj cym – poziom wód gruntowych 

musi by  minimum 1,5 m pod drena em.

Ch onno  gruntu. eby móc odprowa-

dza  oczyszczone cieki do gruntu – za pomo-

c  studni ch onnej lub drena u, musz  mie

one odpowiedni  ch onno . Mo na to okre-

li  samemu lub zleci  specjalistycznej firmie. 

Je eli grunt nie jest odpowiednio przepuszczal-

ny, oczyszczone cieki musimy odprowadzi

do pobliskiego zbiornika wodnego – jeziora, 

rzeki itp., ale na to potrzebne jest pozwolenie 

wodno-prawne.

Jednym z elementów 

instalacji s  rewizje, przez 

które mo na oczy ci  zatkany 

odcinek instalacji

Ka dy pion kanalizacyjny musi ko czy  si  wywiewk  na dachu (a) 

lub zaworem napowietrzaj cym (b)

a

Przy czenie wewn trznej instalacji kanalizacyjnej do sieci

b

 Schemat domowej instalacji kanalizacyjnej

kana
uliczny

przykanalik

studzienka 
rewizyjna

pion kanalizacyjny

zawór 
napowietrzaj cy

przy cze kanalizacyjne
gdy na przy czu jest studzienka

przy cze kanalizacyjne 
gdy na przy czu nie ma studzienki
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w  oczyszczalni cieków. Niestety nie zawsze 

jest to mo liwe. Trzeba sprawdzi  w urz dzie 

gminy, czy nie ma zakazu budowy przydomo-

wych oczyszczalni cieków lub jakiego  kon-

kretnego typu oczyszczalni. A mo e gmina 

planuje wykonanie kanalizacji i nie warto bu-

dowa  oczyszczalni? Mo e te  si  okaza , e

warunki gruntowo-wodne na dzia ce unie-

mo liwi  wybudowanie oczyszczalni.

Oczyszczanie cieków dzieli si  na dwa eta-

py:

 etap I – cieki przep ywaj  przez zbiornik, 

zwany osadnikiem gnilnym i w nim ulega-

j  wst pnemu rozk adowi. Nast puje oddzie-

lenie t uszczów i innych cz stek l ejszych od 

cieków, które w postaci ko ucha unosz  si

na ich powierzchni oraz zanieczyszcze  mi-

neralnych, które opadaj  na dno zbiornika, 

ulegaj  wówczas fermentacji pod wp ywem 

bakterii beztlenowych. Osad i ko uch wywozi 

si  raz na rok lub co 2 lata. 

 etap II – wyp ywaj ce z osadnika cie-

ki poddawane s  rozk adowi tlenowemu: 

w gruncie, w sztucznie wykonanym z o u lub 

w zbiorniku (zale y od rodzaju oczyszczal-

ni, warunków gruntowo-wodnych, wymogów 

gminy, wielko ci dzia ki i mo liwo ci finan-

sowych). Oczyszczone cieki odprowadza si

do gruntu lub do wód otwartych.

Rodzaje oczyszczalni. Najta szym i najbar-

dziej popularnym sposobem oczyszczania 

cieków jest drena  rozs czaj cy. Jest na 

tyle prosty w wykonaniu, e mo na go wy-

kona  samemu. Drena  dla czteroosobowej 

rodziny zajmuje oko o 50 m2. Warunkiem 

jest odpowiednia przepuszczalno  grun-

tu, eby cieki nie przep ywa y ani zbyt 

szybko, ani zbyt wolno, bo nie zostan  wy-

starczaj co oczyszczone. Oczyszczalnia 

ta nie wymaga praktycznie adnej obs u-

gi w trakcie eksploatacji. Najwy szy poziom 

wód gruntowych nie powinien by  wy ej

ni  1,5 m poni ej drena u, ale z tym pro-

blemem mo na sobie poradzi , podnosz c

sztucznie poziom drena u, czyli wykonuj c

kopiec filtracyjny.

Gdy grunt jest zbyt s abo przepuszczalny 

lub poziom wód gruntowych jest zbyt wy-

soki, mo emy wykona filtr piaskowy. Jest 

on ca kowicie oddzielony od gruntu foli

budowlan  i wype niony piaskiem lub wi-

rem. Przep ywaj ce przez niego cieki s

oczyszczane, a potem odprowadzane za po-

moc  studni ch onnej do gruntu lub do od-

biornika wodnego.

Filtr piaskowy mo na wykona  jako z o-

e ro linne obsadzone ro linami bagien-

nymi, które wspomagaj  proces oczyszcza-

nia cieków. S  to najcz ciej trzcina, pa ka 

wodna, wierzba krzewiasta. Ich dodatkow

zalet  jest stworzenie ciekawego ekosyste-

mu bagiennego.

Je eli nie dysponujemy odpowiedni  po-

wierzchni  dzia ki do oczyszczania cie-

ków, mo emy zdecydowa  si  na oczysz-

czalni  kompaktow  – z osadem czynnym

lub z o em biologicznym. W oczyszczal-

niach ze z o em biologicznym mikroorga-

nizmy oczyszczaj ce cieki rozwijaj  si  na 

specjalnym materiale, którym wype nio-

ny jest zbiornik. W oczyszczalniach z osa-

dem czynnym mikroorganizmy te p ywaj

w ciekach. Dodatkow  zalet  tych rozwi -

za  jest bardzo wysoki stopie  oczyszcze-

nia cieków (w niektórych gminach dozwo-

lony jest tylko taki sposób oczyszczania 

cieków), wad  – koszty eksploatacyjne, bo 

oczyszczalnia zu ywa pr d. Ponadto jest 

ona droga.

Oczyszczone cieki trzeba gdzie  odpro-

wadzi . Najprostszym sposobem jest wy-

konanie studni ch onnej, jednak do tego 

grunt musi by  odpowiednio ch onny i do-

datkowo musz  zosta  zachowane odleg o-

ci od studni do innych obiektów na dzia -

ce. Je eli nie ma takiej mo liwo ci, cieki 

musimy odprowadzi  do zbiornika wod-

nego, a je li i to nie jest mo liwe, pozostaje 

zrezygnowa  z oczyszczalni.

Powierzchnia wsi kania studni wynosi 

1 m2 na 1 mieszka ca.

Zgodnie z Prawem Budowlanym budowa 

przydomowej oczyszczalni cieków o wy-

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

To jest wa ne!
Wielko  osadnika gnilnego powinna by

taka, eby pomie ci cieki z trzech dni.

Osadnik gnilny wymaga wentylowania, gdy

powstaj  w nim gazy, które nale y usun .

Najlepiej, je eli odpowietrzenie zbiornika 

pod czymy do pionu kanalizacyjnego z wy-

wiewk  na dachu.

Usuwaj c osad z osadnika gnilnego, warto 

pozostawi  go troch  na dnie, dzi ki czemu 

szybciej uruchomi si  na nowo proces roz-

k adu cieków.

Proces fermentacji wspomagaj  bioakty-

watory. Stosowanie ich dodatkowo popra-

wia stopie  oczyszczenia cieków i zmniej-

sza ilo  powstaj cego osadu.

eby móc zbudowa  oczyszczalni  z drena em rozs czaj cym, 

musi by  spe niony warunek zachowania odpowiednich 

odleg o ci od osadnika gnilnego i drena u

Najcz ciej budowana jest oczyszczalnia z drena em rozs czaj cym. 

W gruncie uk ada si  rury drena owe, którymi cieki powoli 

przes czaj  si  do ziemi i w niej ulegaj  rozk adowi

osadnik gnilny studzienka rozdzielcza

wir

woda gruntowa

min.
1,5 m

rury drenarskie

kominek
napowietrzaj cy

kominek
napowietrzaj cy

min.  3 m

osadnik gnilny studnia

min.  30 m

min. 5 m
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dajno ci poni ej 7,5 m3 na dob  wymaga jedy-

nie zg oszenia zamiaru jej wykonania przed 

rozpocz ciem prac budowlanych w starostwie 

powiatowym (albo urz dzie gminy lub mia-

sta). Je eli urz d nie zg osi sprzeciwu w ci gu 

30 dni od daty dor czenia zg oszenia, mo na 

rozpocz  budow .

Szambo 

Ostatni  mo liwo ci  zagospodarowania 

cieków jest wybudowanie szamba. Chocia

mniej zap acimy za zbiornik i jego monta  ni

za oczyszczalni , to koszty eksploatacyjne 

b d  du o wy sze. Jednorazowy wywóz cie-

ków to wydatek rednio 150 z , chocia  mo e

dochodzi  nawet do 400 z  (np. w okolicach 

Warszawy). 

Najlepiej jest kupi  gotowy zbiornik – elbe-

towy lub z tworzyw sztucznych, o pojemno-

ci najcz ciej 8 lub 10 m3, wystarczaj cej na 

zgromadzenie cieków z 2–3 tygodni.

Planuj c budow  szamba, nale y pami -

ta  o zachowaniu odpowiednich odleg o ci 

od studni (pokazano je na rysunku powy ej). 

Lokalizacja szamba jest zazwyczaj uwzgl d-

niona w planie zagospodarowania dzia ki, 

który gmina wydaje razem z pozwoleniem na 

budow . Je eli dokumentu takiego nie mamy, 

zamiar budowy szamba nale y zg osi  w sta-

rostwie.  

Dysponuj c du  dzia k , warto 

zainwestowa  w oczyszczalni

korzeniow . Stworzymy w ten 

sposób urokliwy mikroklimat 

bagienny

fo
t.

 S
al

h
er

Oczyszczalnia z osadem 

czynnym lub z o em biologicznym 

to zazwyczaj dwa po czone ze 

sob  zbiorniki – osadnik wst pny 

i komora osadu czynnego 

zespolona z osadnikiem wtórnym

fo
t.

 N
ar

o

Szambo wykonuje 

si  szybciej i taniej ni

oczyszczalni , jednak jego 

eksploatacja jest du o dro sza Lokalizacja szamba musi by  tak dobrana, eby

zachowane by y wymagane przez przepisy 

odleg o ci

fo
t.

 a
rc

h
iw

u
m

 B
D

Instalacja wodna i kanalizacyjna

Koszt wywiercenie studni to min. 150 z  za m jej g boko ci (razem z rur  i filtrem). Jednak 

w terenie skalistym mo e by  nawet kilkakrotnie wy szy, bo trzeba u y  innego sprz tu do wier-

ce . Nast pnie nale y zrobi  badanie wody kosztuj ce od 600 do 2000 z  (zale nie od regiony 

kraju i stopnia szczegó owo ci). Najcz ciej woda pochodz c  ze studni zawiera zbyt du o e-

laza i manganu oraz jest zbyt twarda. Wtedy musimy zbudowa  stacj  uzdatniania wody, która 

b dzie kosztowa a od 6000 do 12 000 z  w zale no ci od ilo ci zanieczyszcze . Warto rozwa y

zainstalowanie w miejscu poboru wody spo ywczej filtra z odwrócon  osmoz . Ze wzgl du na 

ograniczon  wydajno  nie warto jednak uzdatnia  za jego pomoc  ca ej wody dostarczanej do 

domu, warto natomiast taki filtr wyposa y  w zbiornik (zasobnik) przefiltrowanej wody. Koszt 

takiego urz dzenia to co najmniej 2000 z , ale zapewnia najdok adniejsz  filtracj .

Ca kowity koszt wykonania instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej w domu o powierzch-

ni 150 m2 to ok. 5000 z . Rozliczaj c si  z hydraulikiem p acimy zwykle za tzw. punkt monta-

owy (ok. 100 z /punkt). 

Wykonanie przydomowej oczyszczalni cieków z drena em rozs czaj cym to 

6000–8000 z , eksploatacja roczna to 250–450 z .

Mo emy te  wykona  szambo za które zap acimy 4000–6000 z , ale koszt eksploatacyjny b dzie 

wy szy – miesi cznie za wywóz nieczysto ci zap acimy min. 150 z , a rocznie min. 1800 z .

ILE TO KOSZTUJE?

REKLAMA

aa – min. 5 m (zbiornik do 10 m3), 
min. 30 m (zbiornik 10–50 m3)

bb – min. 2 m (zbiornik do 10 m3), 
min. 7,5 m (zbiornik 10–50 m3)

cc – min. 2 m (zbiornik do 10 m3), 
min. 10 m (zbiornik 10–50 m3)

dd – min. 15 m

s
siednia dzia ka

droga
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