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Nie mo na dowolnie wybiera  odpro-

wadzania cieków, cho  niekiedy mamy 

alternatyw  – szambo albo oczyszczalnia. 

Je li istnieje mo liwo  wyboru, decyzj

powinni my podj  na etapie ubiegania si

o pozwolenie na budow , aby zaprojekto-

wana instalacja sta a si  integraln  cz ci

planu zagospodarowania dzia ki i by my 

nie musieli pó niej zg asza  zamiaru jej 

budowy w starostwie powiatowym lub 

wyst powa  o wydanie na tak  budow

odr bnego pozwolenia. 

cieki zgodnie z prawem
Budowa przydomowej oczyszczalni cie-

ków o wydajno ci dobowej poni ej 7,5 m3

wymaga zgodnie z prawem budowlanym 

jedynie zg oszenia zamiaru wykonania 

takiej inwestycji. W przepisach nie podaje 

si  jednoznacznie, jakie dokumenty nale y

do czy  do zg oszenia, ale w praktyce wy-

maga si : dokumentacji technicznej takiej 

instalacji (mo na otrzyma  j  od producenta 

oczyszczalni) i planu dzia ki z zaznaczon

lokalizacj  oczyszczalni.

Urz d mo e równie  za da : opinii 

inspektora ochrony rodowiska oraz zgody 

w a cicieli s siednich posesji, je li strefa 

oddzia ywania oczyszczalni si ga  b dzie 

poza granice dzia ki, pozwolenia wodno-

-prawnego, je li oczyszczone cieki b d

odprowadzone do wód powierzchniowych.

Bezodp ywowy zbiornik na cieki, czyli 

potocznie szambo, wymaga uzyskania 

pozwolenia na budow , cho  jest mniej 

uci liwy dla otoczenia (przynajmniej 

teoretycznie). O takie pozwolenie rzadko 
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PYTANIE CZYTELNIKA

W miejscowo ci, w której 

zaczynamy budowa , trwaj

prace nad planowaniem sieci 

kanalizacyjnej. Jednak to, kie-

dy b dziemy si  mogli do niej 

pod czy , jest jedn  wielk

niewiadom . W tej sytuacji nie 

wiemy, na co si  zdecydowa

– na szambo czy na oczysz-

czalni .

REDAKCJA

Wybór sposobu odprowadzenia 

cieków zale y przede wszyst-

kim od formalnych mo liwo ci

budowy oczyszczalni oraz 

warunków gruntowych. Je li

grunt pozwala na bezpo rednie 

u o enie w nim drenów rozs -

czaj cych, a na dzia ce mo na

pobudowa  oczyszczalni , to 

takie rozwi zanie b dzie ko-

rzystniejsze. Jednak trzeba 

liczy  si  z tym, e po kilku-

nastu latach mo e zaistnie

potrzeba wymiany drenów, co 

czy si  z konieczno ci  de-

wastacji zagospodarowanego 

ju  ogrodu. Oczywi cie mo na

wtedy zrezygnowa  z oczysz-

czalni i pod czy  si  do ka-

nalizacji, co warto uwzgl dni

przy lokalizowaniu osadnika, 

aby bez wi kszych problemów 

mo na by o odprowadzi cieki 

do sieci.

Oczyszczalnia czy szambo?

Cezary Jankowski, Katarzyna Ol dzka
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jednak wyst puje si  oddzielnie, bo najcz ciej zbiornik jest uwzgl dniany 

w planie zagospodarowania dzia ki stanowi cym za cznik do pozwolenia na 

budow . Szambo mo na budowa  jedynie na dzia kach, które nie maj  dost pu 

do sieci kanalizacyjnej, a tak e pod warunkiem, e teren nie jest nara ony na 

powodzie i zalewanie wodami opadowymi. 

Miejsce oczyszczalni
Oczyszczalni  przydomow  mo na zbudowa  tylko tam, gdzie ma ona szans

skutecznie dzia a . Je li nie przes dzaj  o tym podane wcze niej wymogi 

formalne, rozstrzygaj ce – tak e dla wyboru rodzaju oczyszczalni – mog  si

okaza  wielko  dzia ki oraz warunki gruntowo-wodne na jej terenie, 

a w szczególno ci: 

– przepuszczalno  gruntu,

– poziom wód gruntowych, 

– mo liwo  odprowadzenia oczyszczonych cieków.

Usytuowanie

Osadnik gnilny mo e by  usytuowany w bezpo rednim s siedztwie bu-

dynku, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalacj

kanalizacyjn  co najmniej 0,6 m powy ej górnej kraw dzi okien i drzwi 

zewn trznych w tym budynku. W przeciwnym razie odleg o  osadnika od 

budynku musi wynosi  min. 5 m.

Je li zbiorniki te b d  wyposa one w apacze t uszczu, odleg o  od okien 

powinna wynosi  równie  5 m. 

Lokalizacja wzgl dem granic dzia ki nie jest jednoznacznie okre lona, ale 

najcz ciej przyjmowane jest kryterium dla zbiorników bezodp ywowych, gdzie 

odleg o  od granicy dzia ki powinna wynosi  nie mniej ni  2 m, ale dopuszcza 

si  umieszczenie go bli ej lub w granicy, pod warunkiem e na s siedniej pose-

sji zamontowany jest podobny zbiornik.

Najwi cej problemów przysparza zachowanie wymaganych odleg o ci 

od studni i to nie tylko na w asnej dzia ce, ale równie  s siednich. Je li 

wymagane odleg o ci przekraczaj  granice dzia ki, to ze wzgl du na obszar 

oddzia ywania potrzebna b dzie zgoda ich w a cicieli (np. e nie wnosz

sprzeciwu), gdy  ogranicza si  w ten sposób mo liwo  budowy studni po 

drugiej stronie granicy. Zgodnie z przepisami musi by  zachowana przynaj-

mniej 15-metrowa odleg o  mi dzy studni  a zbiornikiem na nieczysto ci 

Wystarczy zmierzy  czas wsi kania wody w warstw , która 

ma pe ni  funkcj  filtra. W tym celu kopiemy do ek o g -

boko ci ok. 80 cm i na jego dnie wykonujemy zag bienie 

o rednicy ok. 30 cm i g boko ci 15 cm. Zag bienie wype -

niamy wod  i czekamy, a  ca kowicie wsi knie. Ponownie 

wype niamy do ek wod  i mierzymy czas, jaki up ynie mi -

dzy obni eniem si  jej poziomu o 1 cm. Wyniki interpre-

tujemy nast puj co: 1/2–10 min. – grunt bez problemów 

nadaje si  do u o enia drena u rozs czaj cego, szybsze 

wch anianie – grunt bardzo przepuszczalny, co ze wzgl du 

na jako  oczyszczania cieków jest niekorzystne, znacz-

nie d u szy czas wsi kania – grunt nieprzepuszczalny, wy-

magaj cy przystosowania (zwykle cz ciowej wymiany), 

je li ma s u y  jako warstwa filtracyjna.

Jak oceni  przepuszczalno
gruntu

Przepisy dotycz ce budowy instalacji usuwania nieczysto-

ci p ynnych reguluje m. in. Ustawa – Prawo Budowlane 

(Dz. Ustaw nr 156/2006) oraz Rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury (Dz. Ustaw nr 75 /2002 z pó n. zmianami).

cieki zgodnie z prawem

Budowa przydomowej oczyszczalni 

cieków o wydajno ci dobowej poni ej 

7,5 m3 wymaga zgodnie z prawem 

budowlanym jedynie zg oszenia zamiaru 

wykonania takiej inwestycji
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– osadnikiem gnilnym oraz 30 m od rur 

drena u rozs czaj cego. Jeszcze wi kszy 

dystans – co najmniej 70 m – powinien by

utrzymany od z o a filtracyjnego, je li nie 

jest ono zabezpieczone przed przenikaniem 

cieków do wód gruntowych. 

Cho  teoretycznie mo na zbudowa

oczyszczalni  w ka dych warunkach, to 

w skrajnie niekorzystnych koszty budowy 

i eksploatacji uczyni  tak  inwestycj  po 

prostu nieop acaln .

Przepuszczalno  gruntu decyduje 

przede wszystkim o mo liwo ci wykorzy-

stania gruntu rodzimego jako z o a filtra-

cyjnego, które zapewni dostateczny stopie

oczyszczenia cieków. 

Wysoko  poziomu wód gruntowych

Oczyszczalnia z drena em rozs czaj cym 

wymaga du ej powierzchni oraz odpo-

wiedniego rodzaju gruntu i poziomu wody 

gruntowej na dzia ce. Najlepiej sprawdzi si

grunt piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty, 

a poziom wody gruntowej musi znajdowa

si  co najmniej 1,5 m poni ej miejsca 

u o enia drenów, czyli na g boko ci 2,5 m. 

Tak gruba warstwa filtracyjna zapewnia 

dostateczne oczyszczenie cieków i ochron

wód gruntowych.

O tym, jaki jest poziom wód gruntowych 

na dzia ce, mo na si  dowiedzie , rozma-

wiaj c z s siadami: warto zapyta , jaki jest 

poziom wody w studniach w otoczeniu 

dzia ki. Mo na te  sprawdzi  dokumentacj

geologiczn . Jest ona  wykonywana na 

potrzeby ró nych jednostek, dlatego nale y

pyta  w gminie lub starostwie. Mo e te

znajdowa  si  w rejonowej sk adnicy map. 

Jednak mapy takie daj  jedynie ogólny 

obraz geologiczny terenu, a na konkretnej 

dzia ce sytuacja mo e by  zupe nie inna. 

Gdy teren jest „niepewny”, najlepiej zleci

badania geotechniczne, które na podstawie 

1–2 odwiertów wyka  nie tylko g boko

zalegania wody, ale i rodzaj gruntu, w któ-

rym ma by  u o ony drena  rozs czaj cy. 

Badania powinny by  przeprowadzone 

wiosn , bo wtedy poziom wód gruntowych 

jest z regu y najwy szy. 

Mo liwo ci odprowadzania oczyszczo-

nych cieków rozpatruje si  w sytuacji, 

gdy badania gruntu wykluczaj  zastoso-

wanie drena u rozs czaj cego. W domu 

zamieszkanym przez czteroosobow

rodzin  powstaje przeci tnie ponad 1 m3

cieków w ci gu doby i mniej wi cej tak

sam  ilo  trzeba gdzie  odprowadzi  po 

ich oczyszczeniu.

Najcz ciej odbiornikiem wody wycho-

dz cej z oczyszczalni jest studnia ch onna

si gaj ca warstwy gruntu o dobrej prze-

puszczalno ci. Buduje si  j  jako integraln

cze  oczyszczalni, a jej lokalizacja powinna 

by  zaznaczona na planie do czonym do 

zg oszenia. 

W niekorzystnych warunkach grun-

towych jej budowa mo e by  bardzo 

kosztowna (gruba warstwa gruntów nie-

przepuszczalnych, pod o e skalne) i wtedy 

nale y szuka  innych rozwi za . Jako 

odbiorniki mo na bra  pod uwag rowy 

melioracyjne i wody powierzchniowe, ale 

na odprowadzanie do nich cieków trzeba 

uzyska  odr bne pozwolenie.

Miejsce na szambo
Zbiornik bezodp ywowy nie powinien 

by  wi kszy ni  10 m3, ale taka pojemno

w zupe no ci wystarczy do odprowadzania 

cieków z domu jednorodzinnego. Zbiornik 

musi by  szczelny i powinien mie  wy-

wiewn  rur  wentylacyjn  (wywiewk )

wysuni t  przynajmniej 0,5 m ponad 

poziom terenu.

Projektant przygotowuj cy plan 

zagospodarowania dzia ki musi zadba

o to, by lokalizacja szamba by a zgodna 

z przepisami.

Odleg o  pokryw zbiornika i wylotu 

wentylacyjnego powinna wynosi  nie mniej 

ni  5 m od okien i drzwi domu oraz co naj-

mniej 2 m od granicy dzia ki, ulicy. Nale y

te  zachowa  odleg o  15 m od studni. 

Ze wzgl du na konieczno  okresowego 

opró niania, trzeba zapewni atwy dojazd 

samochodu asenizacyjnego, dlatego naj-

cz ciej umieszczamy go w pobli u bramy, 

ogrodzenia.

Niekiedy trzeba bra  pod uwag  np. mo -

liwo  przenoszenia dodatkowych obci e ,

gdy zechcemy umie ci  go pod wjazdem dla 

samochodu.
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Jaka oczyszczalnia
Firmy zajmuj ce si  budow  oczyszczalni 

cieków oferuj  ró ne ich rodzaje, do-

stosowane do konkretnych warunków 

gruntowych. 

Bezpo redni drena  rozs czaj cy.

Oczyszczalnia z takim drena em jest naj-

popularniejsza, bo tania w budowie. Sk ada 

si  ze zbiornika gnilnego, pod czonego 

do domowej instalacji kanalizacyjnej oraz 

systemu drenów u o onych bezpo rednio 

w gruncie. Niestety, nadaje si  tylko na 

grunty przepuszczalne o niskim poziomie 

wód podziemnych.

Drena  na warstwie filtracyjnej. 

To rozwi zanie stosuje si  w mniej prze-

puszczalnych gruntach. Pod drena em 

u o onym na warstwie filtracyjnej insta-

luje si  system drenów zbieraj cych, które 

odprowadzaj  wod  do studni ch onnej. 

Podnosi to jednak znacz co koszty, gdy

wymaga wymiany gruntu na g boko

ok. 1,5 m i zast pienia go piaskiem oraz 

wirem.

Drena  z kopcem filtracyjnym. Stosuje 

si  na dzia kach z wysokim poziomem wód 

gruntowych. Nasyp powinien mie  wyso-

ko  umo liwiaj c  zachowanie odleg o ci 

1,5 m wód gruntowych od drenów. Zalet

tego rozwi zania jest samoczynny odp yw 

oczyszczonych cieków do gruntu, ale 

z drugiej strony oczyszczalnia taka wyma-

ga przepompowni przet aczaj cej cieki na 

wy szy poziom. 

We wszystkich powy szych systemach 

warunkiem skutecznej neutralizacji cieków 

w gruncie jest zapewnienie dop ywu 

powietrza do drenów. Dlatego na ko cach 
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Jakie czynniki nale y bra  pod uwag , dokonuj c wyboru mi dzy szam-

bem a przydomow  oczyszczalni ?

W przypadku, gdy nie mamy dost pu do sieci kanalizacji sanitarnej, mu-

simy rozwa nie podj  decyzj  o sposobie zagospodarowaniu cieków. 

Dobrze jest ju  na etapie projektu architektonicznego budynku wybra  od-

powiedni  instalacj  oraz zaplanowa  jej rozmieszczenie.

Je eli grunt na dzia ce przeznaczonej pod zabudow  jest dobrze prze-

puszczalny (klasa B lub C) za  poziom wody gruntowej znajduje si  na g -

boko ci ok. 2,5 m lub wi kszej, to s  to najlepsze warunki do wykonania 

z o a rozs czaj cego przydomowej oczyszczalni cieków. Wa ne jest by zwróci  szczególn

uwag  na prawid owe wykonanie wentylacji wyprowadzonej ponad dach oraz sprawdzenie 

szczelno ci po cze  kanalizacji wewn trznej. Aby zapewni  prawid owe funkcjonowanie 

z o a, nale y przynajmniej raz do roku wywie  osady z oczyszczalni. Trzeba te , po kilkuna-

stu latach eksploatacji, z o e rozs czaj ce wymieni . Dlatego te  nawierzchnia nad drena-

em powinna by  niezabudowana.

W przypadku gdy na dzia ce mamy do czynienia z gruntami nieprzepuszczalnymi, wyst puje 

na niej wysoki poziom wód gruntowych lub gdy jej wymiary nie pozwalaj  na za o enie oczysz-

czalni, musimy zdecydowa  si  na magazynowanie cieków w zbiornikach szczelnych. 

Zdaniem eksperta

Karol Marzejon

Konsultant 

techniczny

Pipelife Polska S.A.
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ci gów drenarskich umieszcza si  kominki 

wentylacyjne.

Wszystkie oczyszczalnie z drena em roz-

s czaj cym zajmuj  do  du  powierzchni

– przeci tnie na jednego mieszka ca potrze-

ba ok. 20 m2 terenu. Na terenie, pod którym 

znajduj  si  dreny, mo na za o y  trawnik 

lub posadzi  p ytko korzeni ce si  ro liny, 

jednak ani tam, ani w pobli u nie mog

rosn  drzewa, bo ich korzenie mog yby 

uszkodzi  dreny.

Z o a ro linne. S  to oczyszczalnie, 

w których cieki przetwarzane s  przez 

bakterie yj ce w korzeniach ro lin. Buduje 

si  ró ne warianty tych oczyszczalni – 

z poziomym lub pionowym przep ywem 

cieków, ale wspóln  cech  wszystkich jest 

oddzielenie z o a foli  od gruntu rodzimego 

i odprowadzanie tzw. ocieku do studni 

ch onnej, rowu lub stawu. Z o e sk ada si

z odpowiednio dobranych warstw wiru, 

piasku i gruntu urodzajnego; wspó pracuje 

z nim system dozuj cy dop yw cieków. 

Zalet  tych oczyszczalni jest to, e zajmuj

mniej miejsca (przeci tnie 5–10 m2 na 

osob ), a wad , e w niesprzyjaj cych wa-

runkach przestaj  funkcjonowa . Problemy 

mog  pojawi  si  na przyk ad zim , gdy 

rodzina wyjedzie na ferie: niedostateczny 

dop yw cieków doprowadza wtedy do 

zamarzni cia z o a. 

Oczyszczalnie biologiczne. Zapewniaj

ca kowite uniezale nienie procesów 

oczyszczania cieków od warunków 

gruntowych. Proces neutralizacji cieków 

nast puje w nich w zamkni tych zbiorni-

kach dzi ki pracy bakterii w specjalnych 

warunkach (napowietrzanie, mieszanie). 

Na wylocie z takiej oczyszczalni otrzy-

mujemy prawie czyst  wod . Instalacje 

takie nie zajmuj  wiele miejsca – zbiorniki 

zakopane s  w ziemi, ale wymagaj  cz stej 

konserwacji i zu ywaj  pr d do zasilania 

urz dze .

Jakie szambo
W sprzeda y dost pne s  zbiorniki elbe-

towe, produkowane przez lokalne firmy, 

oraz dro sze od nich zbiorniki z tworzyw 

sztucznych – najcz ciej laminatu poliestro-

wo-szklanego lub polietylenu o wysokiej 

g sto ci (HDPE). Zbiorniki elbetowe s

bardzo ci kie, wi c do ich zamontowania 

niezb dny jest d wig. Zbiorniki te pro-

dukowane s  jako pe ne lub z oddzielnie 

montowan  pokryw  dobieran  do przewi-

dywanych obci e . Wi ksze firmy oferuj

zbiorniki ró nej pojemno ci – najcz ciej 

2–10 m3 o jednakowym przekroju, ale ró nej

g boko ci. 

Zbiorniki z tworzywa maj  najcz ciej 

kszta t walca o rednicy 1–1,5 m i ró nej 

d ugo ci. Spotyka si  równie  zbiorniki 

o przekroju owalnym, które mog  by

zakopywane p ycej ni  walcowe. Wi kszo

zbiorników w wykonaniu standardowym 

mo na przykrywa  warstw  ziemi grubo ci 

nieprzekraczaj cej 1 m i nie mo na nad 

nimi u o y  podjazdu dla samochodu.

Sposób przygotowania wykopu niezale -

nie od rodzaju zbiornika jest podobny, ale 

je li zbiornik ma by  z tworzywa, trzeba 

sprawdzi , czy poziom wód gruntowych 

nie si ga powy ej jego dna. Gdyby tak 

mia o by , konieczne by oby wykonanie 

wokó  zbiornika wanny betonowej, która 

zapobiega  b dzie wypchni ciu zbiornika 

w gór  przez parcie hydrostatyczne, gdy 

b dzie on pusty, a wody gruntowe podnios

si  dostatecznie wysoko.

Wykop pod zbiornik wykonuje si

najcz ciej kopark . G boko  wykopu 

powinna by  oko o 20 cm wi ksza ni

przewidywana g boko  posadowienia 

zbiornika. Po wst pnym wyrównaniu 

pod o a na dnie uk ada si  warstw  piasku 

i dok adnie go zag szcza. Zbiornik stawia 

si  na takim pod o u i je li jest elbetowy, 

obsypuje si  go ziemi , zag szczaj c j

warstwami. Obsypk  zbiornika tworzywo-

wego nale y wykona  z piasku, a na grun-

tach zwi z ych – z piasku zmieszanego 

z cementem, aby utworzy  wokó  zbiornika 

sztywn  skorup . Podczas obsypywania 

zbiornika i zag szczania obsypki zbiornik 

nale y sukcesywnie dope nia  wod ,

aby nie spowodowa  jego wypychania ku 

górze. 

Ile kosztuje
Z wi kszo ci  przeznaczonych dla domu 

urz dze  technicznych jest tak, e im 

ta sza inwestycja, tym dro sza eksploatacja 

i na odwrót. To samo dotyczy sposobów 

pozbywania si cieków. To, czy wybie-

rzemy oczyszczalni , czy szambo, zale y

przede wszystkim od uwarunkowa  lokal-

nych (plan miejscowy i warunki gruntowe), 

jak te  perspektywy doprowadzenia do 

dzia ki sieci kanalizacyjnej. Raczej bezspor-

ny wydaje si  wybór budowy szamba, je li 

w ci gu kilku najbli szych lat mo na b -

dzie pod czy  go do kanalizacji. Je li jed-

nak takich szans nie ma, decyduj ce o wy-

borze b dzie porównanie kosztów w okresie 

10–15 lat. Oto zatem wydatki zwi zane 

z budow  i eksploatacj  szamba niezb dne-

go przy domu dla czteroosobowej rodziny: 

przeci tny koszt zbiornika i jego monta u

– 3000–4000 z , koszty wywozu cieków 

150–200 z  miesi cznie, roczne wydatki 

z tego tytu u wynios  wi c 1800–2400 z ,

a w ci gu 10 lat 18 000–24 000 z .

Przeci tne koszty przydomowej oczysz-

czalni cieków znacznie trudniej obliczy ,

gdy  tak  oczyszczalni  projektuje si  za-

wsze indywidualnie, przystosowuj c j  do 

konkretnych warunków. Podajemy zatem 

orientacyjne koszty najprostszego wariantu: 

budowa najprostszej oczyszczalni z drena-

em bezpo rednim 6000–7000 z , koszty 

eksploatacyjne (usuwanie osadu i czyszcze-

nie filtru) 200–300 z  rocznie.

Je li konieczna b dzie wymiana gruntu 

czy wykonanie studni ch onnej, koszty 

budowy oczyszczalni mog  wzrosn  do 

10 000–12 000 z . Trzeba te  pami ta ,

e oczyszczalnia nie jest wieczna – po 

15–20 latach dreny i z o e filtracyjne mog

wymaga  czyszczenia, co praktycznie 

generuje koszty zbli one do budowy nowej 

oczyszczalni.

A oto dwa inne warianty: budowa oczysz-

czalni ro linnej – 10 000–12 000 z , okres jej 

eksploatacji jest podobny jak oczyszczalni 

gruntowych, budowa oczyszczalni biolo-

gicznej komorowej (oczyszczalnie takie s

szczególnie przydatne na ma ych dzia kach) 

– 12 000–15 000 z , koszty eksploatacyjne: 

energia elektryczna – 20–40 z  miesi cznie, 

usuwanie osadu i czyszczenie – 300–400 z

rocznie. 

 Zbiornik szamba w wykopie
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