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    kanalizacyjna

Monika Czeczotek

Problem cieków nie ko czy si  na odpowiednim wykonaniu instalacji w budyn-

ku. cieki trzeba tak e odprowadzi  na zewn trz – do sieci kanalizacyjnej, przy-

domowej oczyszczalni lub do zbiornika zwanego szambem. Chocia  instalacja ka-

nalizacyjna mo e wydawa  si  bardzo prosta, wykonanie projektu warto zleci

fachowcom – konsekwencje z ego dzia ania kanalizacji s  bardzo uci liwe, nie 

mówi c o wykonywaniu przeróbek. Dobrze zaprojektowana instalacja jest tak po-

prowadzona, a rednice rur i ich spadki tak dobrane, by zminimalizowa  ryzyko 

jej zatkania.

Instalacja kanalizacyjna wewn trz budynku 
W domach jednorodzinnych wykonuje si  zazwyczaj instalacj  grawitacyjn ,

w której cieki sp ywaj  pod w asnym ci arem. Pracuje ona prawid owo, gdy spe -

nione s  nast puj ce warunki:

  rury kanalizacyjne maj  odpowiednie rednice,

  przewody poziome u o one s  ze spadkiem odpowiadaj cym rednicy rur,

  instalacja kanalizacyjna jest odpowiednio napowietrzona.

W miejscach, w których instalacja nie mo e dzia a  grawitacyjnie, mo na te

stosowa  urz dzenia rozdrabniaj co-przepompowuj ce, które przepompuj cieki 

na wymagan  odleg o  i/lub wysoko .
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W trakcie eksploatacji instalacja kanali-

zacyjna mo e „zarasta ”, co bywa przyczy-

n  zatorów. Nie b dzie si  to zdarza , je li 

zostanie wykonana zgodnie z ogólnymi wy-

tycznymi.

Elamenty instalacji kanalizacyjnej 

wewn trz budynku

Sk ada si  ona z przewodów cz cych urz -

dzenie sanitarne z syfonem, podej  pod 

urz dzenia sanitarne, pionów kanalizacyj-

nych oraz przewodów odp ywowych zwa-

nych poziomami. Do instalacji nale  te

syfony, wywiewki wentylacyjne, wpusty pod-

ogowe i rewizje, zwane czyszczakami.

Podej cia pod przybory sanitarne.

Uk ada si  je z odpowiednim spadkiem 

– bez adnych za ama  i zmian kierun-

ku. Podej cia mog  by  indywidualne lub 

zbiorcze. Indywidualne czy tylko jedno 

urz dzenie sanitarne z pionem, np. do pio-

nu pod czona jest jedynie wanna lub tylko 

w.c. Przewód zbiorczy czy z pionem kilka 

ró nych urz dze  sanitarnych – najcz ciej 

umywalk  i wann  lub brodzik albo dwie 

umywalki zamontowane obok siebie. 

Piony, zwane te  przewodami spustowy-

mi. S  to pionowe przewody, które za po-

rednictwem podej  zbieraj cieki z po-

szczególnych pi ter w domu. Ka dy pion 

zako czony jest odpowietrzeniem powy ej

dachu lub zaworem napowietrzaj cym. 

Poziomy, czyli poziome przewody odp y-

wowe. Do tych przewodów, znajduj cych 

Instalacja kanalizacyjna w budynku i odprowadzenie wód deszczowych na zewn trz

 Rury do kanalizacji wewn trznej mog  by  wykonane z PVC i z PP  Nowoczesn  instalacj  kanalizacyjn  warto 

wykona  ze specjalnych rur niskoszumowych

fo
t.
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si  w najni szym miejscu instalacji kanali-

zacyjnej, odp ywaj cieki z pionów i odpro-

wadzane s  z budynku do zewn trznej sie-

ci kanalizacyjnej, szamba lub przydomowej 

oczyszczalni.

Materia  rur 

Instalacj  wykonuje si  zazwyczaj z przezna-

czonych do tego celu rur i kszta tek z tworzyw 

sztucznych – najcz ciej PVC i PP. Oprócz po-

wszechnie stosowanych zwyk ych rur kanali-

zacyjnych, dost pne s  tak e specjalne 

rury niskoszumowe dro sze od zwyk ych, 

które wyciszaj  odg osy powstaj ce podczas 

przep ywu cieków. Warto zastosowa  je 

w pomieszczeniach, których wyciszenie jest 

szczególnie wa ne, albo takich, w których in-

stalacje maj  by  prowadzone w lekkich cia-

nach dzia owych.

Rury z tworzyw sztucznych s  lekkie 

i g adkie od wewn trz, dzi ki czemu opo-

ry przep ywu s  w nich niewielkie. Ich wad

jest nieodporno  na dzia anie wysokiej tem-

peratury – pod jej wp ywem ulegaj  wyd u-

eniu, a gdy gor ce cie-

ki p yn  przez d u szy czas, 

rury mog  nawet ulec uszko-

dzeniu. Dlatego tempera-

tura cieków nie powinna 

by  wy sza ni  60oC, a tyl-

ko chwilowo mo e osi ga

90oC. Odcedzaj c ziemniaki, 

warto pu ci  do zlewu zim-

n  wod  z kranu, eby wy-

miesza a si  z wrz tkiem.

rednice rur

Instalacje kanalizacyjne pro-

jektuje si  tak, eby by y

w po owie wype nione p y-

n cymi przez nie ciekami. 

Je li rednica jest zbyt ma a

i cieki ca kowicie wype -

niaj wiat o rur, powstaj

w nich nieprzyjemne odg o-

sy, takie jak przy p ukaniu 

gard a i woda jest wysysana 

z syfonów. Do pomieszcze

wnikaj  wówczas zapachy 

z kanalizacji, a w skrajnych 

sytuacjach mo e nast pi

cofni cie si cieków z insta-

lacji do którego  z przyborów 

sanitarnych.

Podej cia. rednica podej-

cia nie mo e by  mniejsza 

od rednicy wylotu z przybo-

ru sanitarnego. Je eli jest zbyt 

ma a, mo e nast pi  ca kowite wype nienie 

rury ciekami. Chocia  w polskiej normie na 

podej cia do umywalek lub bidetów zaleca si

stosowanie rur o rednicy 40 mm, na wszyst-

kie z wyj tkiem w.c. (a wi c do umywalki, zle-

wu, brodzika, wanny, bidetu) warto u y  rur 

o rednicy 50 mm, a na podej cie do miski us-

t powej – rur o rednicy 110 mm (dopuszczal-

ne jest tak e stosowanie rur o rednicy 75 mm). 

Je eli d ugo  podej cia indywidualnego 

jest wi ksza ni  3 m, nale y zwi kszy red-

nic  podej cia o dwa wymiary w stosunku 

do syfonu lub wykona  na podej ciu indy-

widualne napowietrzenie.

Podej cia indywidualne nie powinny by

d u sze ni  4 m.

Miska ust powa powinna mie  indywidu-

alne podej cie i by  w czona do instalacji 

poni ej pozosta ych urz dze  na danej kon-

dygnacji.

Podej cia zbiorcze musz  mie  wi k-

sze rednice od podej  indywidualnych. 

Dobiera si  je stosownie do liczby i rodzaju 

pod czanych urz dze .

Piony. Ich rednica zale y od liczby i ro-

dzaju pod czanych przyborów sanitarnych. 

Nie powinna by  mniejsza od najwi kszej 

rednicy podej cia. Najcz ciej stosuje si

rednice od 75 do 110 mm.

Poziomy. Ich rednica wynosi zazwyczaj 

110–160 mm. 

Spadki rur

Podej cia kanalizacyjne i przewody odp y-

wowe instalacji dzia aj cej grawitacyjnie 

musz  mie  odpowiadaj cy rednicy spadek 

w kierunku sp ywania cieków. Je li redni-

ca wynosi:

  40–50 mm, wymagany spadek to

 min. 2,5% (2,5 cm na ka dy metr rury),

  75–110 mm – min. 2%,

  je li rury maj rednic  160 mm – min. 

 1,5%.

Fragmenty instalacji, w których cieki t o-

czone s  pod ci nieniem, mog  by  u o one 

pod mniejszym k tem lub zupe nie poziomo.

Prowadzenie instalacji

Rozmieszczenie przyborów i przebieg rur 

kanalizacyjnych nale y ustali  przed wy-

konaniem wylewek pod ogowych, zw asz-

cza na parterze, w którym jest pod oga na 

gruncie. Rury powinno si  te  u o y  przed 

otynkowaniem cian i u o eniem p ytek ce-

ramicznych.

Przybory sanitarne i podej cia do nich.

Urz dzenia sanitarne powinny by  monto-

wane mo liwie blisko pionów. Dotyczy 

to zw aszcza urz dze  sanitarnych z nisko 

po o onymi podej ciami, takich jak bidet, 

natrysk czy wanna. Tak e miska ust powa 

powinna znajdowa  si  blisko pionu kanali-

zacyjnego – w odleg o ci maksymalnie 

1 m od niego. Je eli odleg o  ta b dzie wi k-

sza, przy misce nale y zamontowa  dodat-

kow  wentylacj . Je eli pomieszczenia 

sanitarne s  od siebie znacznie oddalone, 

w budynku potrzebne mog  by  2–3 piony.

rednica rur zale y od tego, czy podej cia

s  indywidualne, czy zbiorcze 

wanna

bidet

miska ust powa

zlewozmywak

umywalka

rednica podej cia = 50 mm

rednica podej cia = 40 mm

rednica podej cia = 100 mm

rednica pionu kanalizacyjnego

= 70–100 mm

Na ka dym pionie nale y

zamontowa  rewizj ,

przez któr  mo na oczy ci

zatkany odcinek instalacji
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Pionów nie nale y prowadzi  po wierzchu 

cian, gdy  tworzywo nie t umi ha asu: lepiej 

zamontowa  je w specjalnych zabudowanych 

od zewn trz szachtach instalacyjnych. Piony 

mo na wyciszy  akustycznie otulin  z we ny 

mineralnej lub obudowa  p ytami gipsowo-

-kartonowymi. Mo na te  zastosowa  rury 

do kanalizacji niskoszumowej.

Poziomy, czyli przewody odp ywowe.

W domach podpiwniczonych prowadzi si  je 

zwykle po wierzchu, wzd u cian piwnicy. 

W domach niepodpiwniczonych montuje si

je w kana ach pod ogowych albo w gruncie 

pod pod og  w piwnicy lub pod pod og  na 

gruncie. Poszczególne poziomy czy si

w jeden tzw. przewód g ówny. Na ka dym 

pionie nale y zamocowa  rewizje (czyszcza-

ki), przez które mo liwe b dzie czyszczenie 

instalacji w razie zatkania. Rewizje umiesz-

cza si  w dolnej cz ci pionu, przed przej-

ciem w przewód odp ywowy. 

Je eli przewody uk ada si  pod posadzk

pomieszcze  ogrzewanych, powinny by  one 

u o one w gruncie na takiej g boko ci, aby 

jego warstwa nad rurami z PVC mia a grubo

min. 50 cm, a nad pozosta ymi – min. 30 cm. 

Instalacj  kanalizacyjn  nale y prowadzi

w odleg o ci co najmniej 10 cm od rur z go-

r c  wod  (mierz c od powierzchni rury). 

Je li odleg o  ta ma by  mniejsza, nale-

y zastosowa  izolacj  ciepln . Izolacja jest 

niezb dna tak e wtedy, gdy dzia anie do-

wolnego ród a ciep a mog oby spowodowa

podwy szenie temperatury cianki przewo-

du kanalizacyjnego powy ej 45oC.

Przewodów kanalizacyjnych nie wolno 

prowadzi  powy ej przewodów gazowych 

ani elektrycznych.

Syfony

Stosowane przy przyborach sanitarnych, pral-

kach i zmywarkach, zapobiegaj  przedosta-

waniu si  zapachów z kanalizacji do pomiesz-

czenia dzi ki tzw. zamkni ciu wodnemu, 

gdy  w syfonie przez ca y czas znajduje si

woda. Syfony mog  by  wbudowane w urz -

dzenia sanitarne, np. w misk  ust pow  lub 

we wpust pod ogowy, lub te  s  niezale nymi 

urz dzeniami, które montuje si  oddzielnie. 

Syfon powinien by  tak wykonany, eby nie 

gromadzi y si  w nim osady, a on sam by a-

twy do czyszczenia. 

Rodzaj zastosowanego syfonu zale y od 

przyboru, z jakim b dzie on wspó pracowa .

Najcz ciej stosowane s  syfony rurowe 

i z przegrod . Do brodzików i wanien naj-

W domowych instalacjach najcz ciej stosowane s  syfony rurowe (a) i butelkowe (b)W domowych instalacjach najcz ciej stosowane s  syfony rurowe (a) i z przegrod  (b). Do ma ych umywalek stosowane s  syfony butelkowe (c)

Wentylacja kanalizacji to wyprowadzenie 

pionu kanalizacyjnego ponad dach budynku. 

Przynajmniej jeden pion kanalizacyjny 

w domu powinien by  zako czony wywiewk

Do brodzika warto zastosowa  nowoczesny syfon, 

który b dzie mo na atwo oczy ci  od góry
Prawid ow  wentylacj  zapewni tak e

napowietrzacz

zawór

napowietrzaj cy
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lepsze s  zestawy odp ywowe z syfonem 

wyjmowanym od góry, co u atwia ich czysz-

czenie i udra nianie bez demontowania 

przyboru sanitarnego. 

Wentylacja instalacji

eby instalacja kanalizacyjna pracowa a pra-

wid owo, musi by  nale ycie wentylowana, 

to znaczy napowietrzana i odpowietrzana. 

Napowietrzanie jest potrzebne dlatego, e

p yn ce cieki zasysaj  za sob  powietrze 

i je li na ko cu przewodu nie ma napowie-

trzacza, wyci gaj  wod  z syfonów, otwieraj c

uj cie gazom wydobywaj cym si  ze cieków. 

Odpowietrzanie natomiast s u y odprowa-

dzaniu tych gazów, tak by nie nap ywa y one 

do pomieszcze , lecz uchodzi y na zewn trz. 

Znaczne ilo ci tych gazów powstaj  zw aszcza 

w szambie i osadniku gnilnym przydomowej 

oczyszczalni cieków, 

dlatego je równie  nale-

y pod czy  do wenty-

lacji kanalizacji. 

Podstawowym ro-

dzajem wentylacji jest 

wywietrznik wypro-

wadzony ponad dach 

budynku. W ten spo-

sób musi by  napo-

wietrzony przynaj-

mniej jeden pion 

w budynku, chocia

warto tak wentylo-

wa  wi cej pionów lub 

wszystkie. Pozosta e

piony mo na napowie-

trza  za pomoc zaworów napowietrzaj -

cych. Urz dzenia te umo liwiaj  wp ywanie 

powietrza do wn trza instalacji, ale unie-

mo liwiaj  wydostawanie si  gazów z kana-

lizacji. 

 Przewody wentylacyjne powinny mie  na 

ca ej d ugo ci te same przekroje co pion ka-

nalizacyjny, który obs uguj , a wi c redni-

cy pionów nie wolno redukowa . Powinny 

si  one ko czy  swobodnym wylotem po-

nad dach, zako czonym specjaln  wywiew-

k  umieszczon  na wysoko ci od 0,5 do 1 m 

powy ej dachu. Ze wzgl du na unosz ce si

z nich uci liwe zapachy nie powinny by

montowane w pobli u okien dachowych, 

czerpni powietrza itp. Przewodów wentyla-

cji kanalizacji nie mo na czy  z wentylacj

grawitacyjn  ani z przewodami spalinowymi 

czy dymowymi.

 Zawory napowietrzaj ce montuje si  za-

zwyczaj tu  za najwy ej po o onym przy-

borem sanitarnym. Poniewa  nie zawsze s

one naprawd  szczelne, lepiej zamontowa

je w miejscach, w których ewentualne nie-

przyjemne zapachy nie b d  zbyt uci liwe, 

czyli np. na nieu ytkowym poddaszu lub 

w jakim  pomieszczeniu technicznym.

Urz dzenia rozdrabniaj co-przepompowuj ce 

Je eli do instalacji kanalizacyjnej chcemy 

pod czy  przybory sanitarne zamontowane 

w wi kszej odleg o ci od przewodów insta-

lacji kanalizacyjnej (pionów lub poziomów)

lub poni ej odprowadzenia cieków do ka-

nalizacji, musimy zastosowa kanalizacj

ci nieniow . S u  do tego po czone z mi-

sk  ust pow  lub umywalk  urz dzenia roz-

drabniaj co-przepompowuj ce, które t ocz

cieki do pozosta ej, grawitacyjnej cz ci in-

stalacji. W ten sposób cieki mog  by  prze-

t oczone na odleg o  nawet do kilkudzie-

si ciu metrów i wysoko  do kilku metrów.

Kanalizacja na zewn trz 
budynku
Najwygodniejszym sposobem pozbywania si

cieków z domu jest pod czenie instalacji do 

sieci kanalizacyjnej. Tam, gdzie nie ma mo -

liwo ci pod czenia domu do sieci, pozostaje 

zbiornik bezodp ywowy i wywóz cieków lub 

te  wybudowanie oczyszczalni przydomowej.

Elementy kanalizacji na zewn trz budynku

G ówny przewód odp ywowy. Jest to wy-

prowadzony na zewn trz budynku najni szy 

element domowej instalacji kanalizacyjnej, po-

czony w studzience rewizyjnej z przewodem 

kanalizacji zewn trznej albo doprowadzony 

do zbiornika bezodp ywowego lub przydomo-

wej oczyszczalni cieków. Odcinek przewodu 

odp ywowego mi dzy budynkiem a studzien-

k  rewizyjn  traktuje si  jako element insta-

lacji domowej, a przykanalik, czyli studzien-

k  wraz z przewodem kanalizacyjnym, uwa a

si  za cz  kanalizacji zewn trznej.

G ówny przewód odp ywowy, wykonywany 

zazwyczaj z rur PE-HD, PVC-U lub PP, powi-

nien by  wyprowadzony na zewn trz budynku 

na g boko ci minimum 60 cm (licz c od jego 

wierzchu), aby nie zamarza y w nim cieki. 

Wpusty. Odwadniaj  utwardzone po-

wierzchnie poza budynkiem, takie jak 

balkon, taras, podjazd lub dach p aski. 

Wykonane s  z tworzywa, stali nierdzew-

nej lub eliwa. Wpusty sk adaj  si  z: rusztu 

wlotowego, korpusu odp ywowego, osadni-

ka i ewentualnie zamkni cia syfonowego.

cieki mo na przet oczy , stosuj c kompaktowy zestaw pompowy 

po czony z misk  ust pow

fo
t.

 S
F
A

Wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej na 

zewn trz budynku. Na rysunku tym pokazany 

jest schemat kanalizacji ogólnosp awnej
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przewód odp ywowy
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Przy wpustach podwórzowych ruszty po-

winny by  dostosowane do obci e  komu-

nikacyjnych. 

Odprowadzenie wody deszczowej. eby 

odprowadzi  wody opadowe do kanalizacji 

ogólnosp awnej lub deszczowej (o ile mamy 

tak  mo liwo ), nale y po czy  rury spusto-

we odprowadzaj ce wod  zebran  przez ryn-

ny z przewodem odp ywowym. Przewodem 

tym cieki s  doprowadzane do pionu kana-

lizacyjnego lub g ównego przewodu odp y-

wowego. rednica przewodów odp ywowych 

powinna by  mniejsza ni rednica rury spu-

stowej i nie mniejsza ni  100 mm. 

Rurami spustowymi odprowadza si  tak e

wody opadowe z zewn trznych powierzchni 

p askich: tarasu, balkonu, podjazdu.

Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna. 

Jest niezb dnym elementem kanalizacji ze-

wn trznej: s u y do kontroli i czyszczenia 

przewodu odp ywowego i przykanalika. 

Studzienki wykonuje si  zazwyczaj z two-

rzyw sztucznych. Maj rednic  200–315 mm 

i od góry przykryte s  w azem teleskopowym 

z pokryw eliwn . Studzienka do wody desz-

czowej u do u ma tak e osadnik. 

Zasuwa burzowa. Chroni wyposa one

w przybory sanitarne pomieszczenia poni-

ej terenu przed zalaniem w wyniku cofania 

si cieków. Zasuw  montuje si  w miejscu 

atwo dost pnym, naj-

cz ciej umieszcza 

w zamykanej studzien-

ce na zewn trz budyn-

ku i blisko domu, lub 

wewn trz domu, bli-

sko przej cia g ównego 

przewodu odp ywowe-

go przez fundamenty.

Przykanalik. Powi-

nien mie rednic  mi-

nimum 160 mm i spa-

dek co najmniej 2% 

w kierunku odp ywu 

cieków. Wykonuje si

go z takich samych rur, jak pozosta e ele-

menty kanalizacji zewn trznej. 

Pod czenie do sieci kanalizacyjnej

Zale nie od warunków technicznych przy-

czenia, okre lonych przez lokalne przed-

si biorstwo wodoci gów i kanalizacji, 

cieki odprowadza si  do kanalizacji ogól-

nosp awnej lub rozdzielczej.  

Kanalizacja ogólno-

sp awna zbiera cieki 

bytowe i deszczowe do 

wspólnego kolektora.

Kanalizacja rozdziel-

cza sk ada si  z od-

dzielnych kolektorów, 

do których oddziel-

nie wp ywaj cieki by-

towo-gospodarcze, czyli powstaj ce w do-

mach, i cieki deszczowe (wody opadowe): 

w tej drugiej sytuacji wykonuje si  dwa nie-

zale ne pod czenia do sieci kanalizacyjnej.

Pod czenie kanalizacyjne sk ada si

z opisanej ju  studzienki kanalizacyjnej 

na terenie posesji, do której z jednej strony 

pod czony jest g ówny przewód odp ywo-

wy, z drugiej – przykanalik.

 Zak ad wodoci gów i kanalizacji wykonu-

je przykanalik i na nasz koszt pod cza go do 

wykonanej przez nas studzienki rewizyjnej. 

Przykanalik jest w asno ci  odbiorcy cieków.

Przydomowe oczyszczalnie cieków

Warunki lokalne. Przydomowa oczyszczal-

nia cieków to bardzo skuteczny i wygodny 

sposób utylizacji cieków w domach budo-

wanych na terenach bez sieci kanalizacyj-

nej. Chocia  jej wykonanie jest do  kosz-

towne, w trakcie eksploatacji koszty s  ju

niewielkie (najta sza oczyszczalnia dla 

czteroosobowej rodziny z drena em roz-

s czaj cym to koszt np. 3500 z , natomiast 

jednorazowy wywóz szamba to wydatek 

150–300 z , a zdarzaj  si  ju  ceny 500 z ).

Niestety oczyszczalni  mo na zbudowa

tylko w nast puj cych warunkach:

Odpowiednia wielko  dzia ki. Powinna 

by  taka, by mo na by o zachowa  minimal-

ne odleg o ci oczyszczalni od uj cia wody 

– w asnego i s siadów oraz odleg o ci od 

granicy posesji i budynku mieszkalnego.

Ch onno  gruntu. Grunt musi by  prze-

puszczalny w takim stopniu, eby wch on

oczyszczone cieki. cieki mo na tak e od-

prowadza  do pobliskiego zbiornika – jezio-

 Do odwadniania powierzchni p askich wykorzystuje si  wpusty 

eby zwi kszy

bezpiecze stwo dzia ania 

instalacji warto zastosowa

zasuw  burzow

cieki opadowe

cieki bytowo-gospodarcze

fo
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ra, rzeki, rowu melioracyjnego, jednak na to 

nale y uzyska  pozwolenie wodno-prawne, 

a same cieki musz  by  oczyszczone 

w stopniu okre lonym w pozwoleniu. 

Niski poziom wód gruntowych. Jest to wy-

móg wynikaj cy z ryzyka wypchni cia z zie-

mi osadnika gnilnego si ami wyporu hy-

drostatycznego. Ponadto najpopularniejszy 

sposób doczyszczania cieków – w drena u

rozs czaj cym – mo e by  stosowany tylko 

wówczas, gdy poziom wód gruntowych wyno-

si minimum 1,5 m pod powierzchni  terenu.

Sposób odprowadzenia cieków zale y tak e

od decyzji lokalnych w adz. Konkretne roz-

wi zanie mo e by  narzucone w pozwoleniu 

na budow  i wynika  z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Dzia anie oczyszczalni. Przydomowe 

oczyszczalnie cieków dzia aj  dwueta-

powo. Niezale nie od rodzaju oczyszczal-

ni cieki wp ywaj  najpierw do osadni-

ka gnilnego i tam s  wst pnie oczyszczane. 

Dopiero drugi etap oczyszczania jest zró -

nicowany, a dobiera si  go stosownie do wa-

runków gruntowo-wodnych na dzia ce, 

mo liwo ci wykonania i sfinansowania in-

westycji i od decyzji w adz lokalnych.

Wst pne oczyszczanie cieków w osad-

niku gnilnym. cieki bardzo powoli prze-

p ywaj  przez specjalny zbiornik z tworzyw 

sztucznych (najcz ciej PE-HD) lub elbetu. 

W tym czasie zachodz  dwa zjawiska: 

– na powierzchni  wyp ywaj  t uszcze 

i inne zwi zki l ejsze od cieków, 

eby móc zbudowa  oczyszczalni , musimy zachowa  wymagane minimalne odleg o ci od osadnika 

gnilnego i drena u do studni, granicy dzia ki, drzew

*Osadnik gnilny mo e by  usytuowany w bezpo rednim s siedztwie budynku, pod warunkiem wyprowadze-

nia odpowietrzenia przez instalacj  kanalizacyjn  co najmniej 0,6 m  powy ej górnej kraw dzi okien i drzwi 

zewn trznych w budynku. W przeciwnym razie odleg o  osadnika od budynku musi wynosi  min. 5 m.

cieki

gazy fermentacyjne

cieki podczyszczone

przep yw powietrza

dop yw cieków

flotacja

zanieczyszcze
sedymentacja zawiesiny

osad organiczny

ko uch osadowy

klarowne cieki

keramzyt

odp yw

podczyszczonego cieku

studzienka rozdzielcza

rura rozs czaj ca

kominek

napowietrzaj cy

odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

odprowadzenie gazów

fermentacyjnych

osad mineralny

W osadniku gnilnym nast puje wst pne oczyszczenie cieków 

osadnik gnilny

studzienka

rozprowadzaj ca

kominek

napowietrzaj cy

zwierciad o wody gruntowej

rury drena owe

wir

min. 1,5 m

 Oczyszczalnia z drena em rozs czaj cym: w gotowym wykopie (a),  schemat budowy (b)

osadnik

gnilny

drena

rozs czaj cy

A – 5 m*

B – 5 m

od okien 

i drzwi

C  – 15 m

od studni

D – 2 m 

od drogi 

i dzia ki 

s siada

E – 3 m 

od drzew

F – 30 m

od studni

a

b
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– na dno opadaj  cz steczki ci sze od 

cieków. Osad ten ulega fermentacji pod 

wp ywem bakterii beztlenowych, dzi ki 

czemu na dnie osadnika pozostaje niewielka 

warstwa osadu. 

Ko uch i osad usuwa si  wozem aseniza-

cyjnym raz na dwa-trzy lata. 

Wielko  zbiornika jest taka, eby pomie-

ci  on cieki powstaj ce w domu przez dwa-

-trzy dni, ale nie powinny one pozostawa

w osadniku d u ej, by nie zacz y gni .

Osadnik gnilny wymaga wentylowania. 

Najlepszym sposobem jest pod czenie go 

do najbli szego pionu kanalizacyjnego 

w budynku, zako czonego wywiewk  na 

dachu.

Doczyszczanie. Po wst pnym oczyszcze-

niu w osadniku gnilnym cieki s  doczysz-

czane w:

– drena u rozs czaj cym, 

– filtrze piaskowym, 

– z o u biologicznym, 

– w oczyszczalni z osadem czynnym.

Rodzaje oczyszczalni:

Oczyszczalnia z drena em rozs cza-

j cym. Jest to najta szy i najbardziej po-

pularny sposób oczyszczania cieków. 

Oczyszczalnia jest prosta w budowie, dzi -

ki czemu mo na j  wykona  nawet samo-

dzielnie. Polega to na u o eniu ci gu rur 

drenarskich, które rozprowadz cieki rów-

nomiernie w gruncie, gdzie ulega  b d

ostatecznemu rozk adowi. 

Na oczyszczalni  z drena em do domu dla 

czteroosobowej rodziny potrzeba ok. 50 m2

powierzchni terenu. Grunt powinien mie

odpowiedni  przepuszczalno , a najwy szy 

stan wód gruntowych nie powinien si ga

1,5 m poni ej drena u. Przepuszczalno

gruntu nie mo e by  ani za ma a, ani za du a, 

gdy  wtedy cieki odp ywa yby do gruntu nie-

dostatecznie oczyszczone.

Drena  rozs czaj cy wymaga zachowania 

odpowiednich odleg o ci od drena u do in-

nych obiektów na dzia ce: szczególnie trud-

ne jest zachowanie 30-metrowej odleg o ci 

drena u od studni w asnej lub s siada.

Je eli poziom wód gruntowych jest zbyt 

wysoki i nie mo na zachowa  1,5-metrowej 

odleg o ci pomi dzy ich poziomem a drena-

em, mo na sztucznie podnie  poziom dre-

na u, stosuj c tzw. kopiec filtracyjny.

Filtr piaskowy. Stosuje si  go, gdy po-

ziom wód gruntowych jest zbyt wysoki lub 

gdy grunt jest zbyt s abo przepuszczalny. 

Oczyszczone w filtrze cieki mo na wtedy 

wprowadzi  do takiego gruntu przez stud-

ni  ch onn  lub odprowadzi  je do poblis-

kiego zbiornika wodnego.

Filtr piaskowy jest zmodyfikowan  wersj

drena u rozs czaj cego. Filtr uk ada si

w wykopie szczelnie odizolowanym od grun-

tu i wype nia si  piaskiem lub wirem. 

cieki wp ywaj  do niego rurami drenarski-

mi i po oczyszczeniu na z o u mineralnym 

s  zbierane przez drugi ci g rur i odprowa-

dzane do odbiornika. Aby filtr nie przema-

rza  zim , warto go ociepli  od góry warstw

s omy lub keramzytu. 

W oczyszczalniach takich stosuje si  dwa 

rodzaje filtrów: poziomy albo skuteczniejszy 

od niego filtr pionowy: ró ni  si  one sposo-

bem rozmieszczenia drena y i warstw filtra-

cyjnych. W filtrze poziomym cieki przep y-

waj  poziomo, w pionowym – pionowo. 

Z o a ro linne. S  wykonane tak jak filtr 

piaskowy, lecz od góry sadzi si  na nich ro-

liny bagienne, g ównie trzcin , pa k  wodn

lub wierzb  krzewiast . Ich korzenie wrasta-

j  w g b filtra i tworz  dobre warunki do roz-

k adu cieków przy udziale bakterii tlenowych 

i beztlenowych. Ponadto korzenie spulchniaj

z o e i dzi ki temu nie zamula si  on osadem. 

Ponadto doprowadzaj  w g b filtra tlen. 

Stosuje si  je na dzia kach o du ej powierzch-

ni, których cz  mo e zosta  wykorzy-

stana na stworzenie ekosystemu bagiennego.

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

trzcina

folia

elastyczna rura 

do regulacji 

poziomu

cieków

gruby wir lub 

t ucze

 5–8 cm

gruby wir lub 

t ucze

 5–8 cm

piasek lub drobny wir

– gr. warstwy 60–70 cm

osadnik gnilny

Oczyszczalnia trzcinowa: wygl da naprawd  atrakcyjnie (a), schemat budowy (b)

obsypka 

z kruszywa

studzienka

zbiorcza

filtr 

piaskowy

drena

rozprowadzaj cy

drena

zbieraj cy

studzienka 

rozdzielcza

osadnik gnilny
kominek 

napowietrzaj cy

pion 

kanalizacyjny

wentylacja pionu 

kanalizacyjnego

fo
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Wype nienie z o a dobierane jest indywi-

dualnie przez projektanta do ilo ci i jako ci 

cieków.

Odleg o  studni ch onnej, do której od-

prowadzane s cieki od studni, z której 

czerpana jest woda, wynosi min. 30 m.

Oczyszczalnie kompaktowe. Zajmuj  bar-

dzo ma o miejsca – ca a oczyszczalnia mo e

mie ci  si  w jednym zbiorniku rednicy 

ju  od 1,5–2 m. Dzi ki temu mo na je sto-

sowa  na ma ych dzia kach, na których nie

 ma miejsca na drena , zw aszcza takich, 

w których pobli u s  wody powierzchniowe. 

Oczyszczone cieki mo na tak e odprowa-

dza  do studni ch onnej, pami taj c jednak 

o ograniczeniach w jej stosowaniu. Cz sto

warunkiem uzyskania pozwolenia na odpro-

wadzanie cieków do zbiornika wody sto-

j cej jest wysoki stopie  oczyszczenia cie-

ków, mo liwy do uzyskania w a nie w takich 

oczyszczalniach. Dlatego na niektórych tere-

nach, np. nad jeziorami, gminy zgadzaj  si

jedynie na taki rodzaj oczyszczalni. 

Dzi ki temu, e zbiorniki s  hermetyczne, 

nie wydobywaj  si  z nich adne zapachy, 

oczyszczalnia nie 

jest wi c uci li-

wa dla ludzi. 

Praca oczysz-

czalni kom-

paktowych jest 

ca kowicie zauto-

matyzowana. 

Niestety ich 

wad  jest wysoki 

koszt inwestycyj-

ny i sta e koszty 

eksploata-

cyjne zwi zane 

z zasilaniem 

pr dem.

S  dwa rodzaje oczyszczalni kompakto-

wych: ze z o em biologicznym i z osadem 

czynnym. 

W obydwu proces rozk adu cieków prze-

prowadzaj  mikroorganizmy, g ównie bak-

terie tlenowe. 

W oczyszczalniach ze z o em biologicznym

rozwijaj  si  one na specjalnym materiale, 

którym wype niony jest zbiornik. 

W oczyszczalniach z osadem czynnym mi-

kroorganizmy te p ywaj  w ciekach.

Oczyszczalnie z osadem czynnym s  bar-

dzo wra liwe na nierównomierny dop yw 

cieków, o wiele bardziej ni  pozosta e typy 

oczyszczalni, w tym tak e oczyszczalnie ze 

z o em biologicznym. 

Bezodp ywowe zbiorniki na cieki 

Zbiorniki te, potocznie nazywane szam-

bami, to cz sto jedyny sposób na odprowa-

dzenie cieków z domu na terenach nieska-

nalizowanych. Buduj c je, trzeba zachowa

minimalne odleg o ci od uj cia wody, bu-

dynku i dzia ki pokazane na rysunku.

Koszt wykonania szamba jest do  niski, 

niestety droga jest jego eksploatacja.

Zbiornik bezodp ywowy zazwyczaj kupu-

je si  gotowy. Mo na te  wykona  go same-

mu, pod warunkiem e uda si  go nam sku-

tecznie i trwale uszczelni , co wcale nie jest 

atwe, w przeciwnym razie wys czaj ce si

z niego cieki b d  zatruwa y grunt i oko-

liczne wody. Do przechowywania cieków 

produkuje si  zbiorniki z tworzyw sztucz-

nych lub elbetu. 

Zbiorniki z tworzyw sztucznych s  lek-

kie, atwe w monta u, odporne na dzia anie 

cieków, ale atwiej je uszkodzi , a ponadto 

wymagaj  zakotwienia w gruncie, eby 

w razie podniesienia si  poziomu wód grun-

towych nie zosta y wypchni te z gruntu 

przez si y wyporu hydrostatycznego.

Zbiorniki elbetowe s  tanie i solidne, 

cho  ze wzgl du na ci ar ich transport 

i monta  s  k opotliwe, ale po 20-letniej eks-

ploatacji zbiorniki takie mog  ulec korozji 

biologicznej.

Pojemno  u ytkow  zbiornika, czyli t ,

w której gromadzone s cieki, dobiera si

stosownie do liczby mieszka ców domu, 

ilo ci produkowanych cieków oraz cz sto-

tliwo ci opró niania szamba. 

cieki powinny by  wywo one co 2–3 ty-

godnie, w przeciwnym razie mo e nast pi

ich gnicie.  

Odleg o :

od wód gruntowych musi wynosi

 minimum 1,5 m,

od uj cia wody – minimum 30 m,

od granicy dzia ki i drogi – minimum 

 2 m.

Studnia powinna mie rednic  1 m, 

a powierzchnia wsi kania – 1 m2 na 1 miesz-

ka ca. 

Woda powinna wyp ywa  ze studni nie tylko 

przez dno, ale tak e przez cianki boczne.

Kiedy mo na 
zbudowa  studni
ch onn ?

rura wywiewna

dop yw cieków

p yta os aniaj ca

piasek

glina

wir

Tak wygl da studnia ch onna

Wymagane odleg o ci od szamba do najwa niejszych miejsc na posesji

 Oczyszczalnia kompaktowa (na zdj ciu ze 

z o em biologicznym) zajmuje niewiele miejsca, 

a cieki s  oczyszczone w bardzo wysokim stopniu

 Bezodp ywowy zbiornik na cieki 

A – 5 m od okien i drzwi

B – 5 m od granicy 

s siedniej dzia ki lub 

drogi

C  – 15 m od studni

fo
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