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Kanalizacja to zbiorowy system zbie-
rania œcieków ze wszystkich gospodarstw
domowych po³o¿onych na danym terenie
i oczyszczania ich. W sk³ad systemu
wchodz¹: sieci kanalizacyjne, zbieraj¹ce
œcieki z indywidualnych gospodarstw do-
mowych, stacje pomp do transportu œcie-
ków oraz centralne oczyszczalnie, w któ-
rych œcieki oczyszczane s¹ w stopniu po-
zwalaj¹cym odprowadziæ je do œrodowiska
naturalnego. W miastach i osiedlach o du-
¿ej gêstoœci zamieszkania takie systemy s¹
niezbêdne. S¹ one bardzo wygodne dla
u¿ytkowników, gdy¿ nie musz¹ oni intere-
sowaæ siê co dzieje siê ze œciekami. Zalet¹
zbiorczych oczyszczalni jest ³atwoœæ spra-
wowania nad nimi kontroli. Wad¹ zaœ gro-
madzenie wszystkich œcieków z ca³ej aglo-
meracji w jednym miejscu, co stwarza

pewne ryzyko dla œrodowiska. Mo¿e zda-
rzyæ siê, ¿e w razie awarii czy przeci¹¿enia
uk³adu albo zak³ócenia procesów techno-
logicznych nie wszystkie zanieczyszczenia
zostan¹ usuniête ze œcieków. 

Na terenach z budownictwem roz-
proszonym budowa kanalizacji i zbior-
czych oczyszczalni œcieków jest nieeko-
nomiczna, g³ównie z powodu du¿ych od-
leg³oœci miêdzy poszczególnymi gospo-
darstwami domowymi, a co za tym idzie
wysokich kosztów budowy sieci. Poleca-
nym rozwi¹zaniem jest wówczas budowa
przydomowych oczyszczalni œcieków.
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Jeœli w pobli¿u dzia³ki przebiega sieæ kana-
lizacyjna, istnieje obowi¹zek pod³¹czenia
do niej domowej instalacji kanalizacyjnej.

Jeœli na danym obszarze
jest kanalizacja, 
problem œcieków 
mamy rozwi¹zany. 
Jeœli kanalizacji nie ma,
trzeba zdecydowaæ siê 
na indywidualny sposób
usuwania œcieków. 
Do wyboru jest wtedy
przydomowa 
oczyszczalnia 
lub szambo.
Istnieje jeszcze – 
przyznajmy realnie – 
polska trzecia droga, 
czyli szambo 
„oszczêdnoœciowe” 
(bez dna).  To pozornie
sprytne rozwi¹zanie 
jest zbrodni¹ 
dla ekologii, 
dla zdrowia w³asnej 
rodziny i s¹siadów.



Oczyszczalnie s³u¿¹ ochronie zdrowia 
i ¿ycia oraz chroni¹ zasoby czystej wody,
która bêdzie wykorzystana przez przysz³e
pokolenia.

Jak pozbyæ siê œcieków?
Na terenach nieskanalizowanych 

o zabudowie rozproszonej œcieki bytowo-
gospodarcze mo¿na odprowadziæ:
n do przydomowej oczyszczalni, z której

oczyszczone œcieki odprowadzane s¹ do
gruntu lub wód powierzchniowych,

n do bezodp³ywowego zbiornika (szamba),
z którego œcieki wywozi siê wozem aseni-
zacyjnym do oczyszczalni zbiorczej. �

Budowa indywidualnych oczyszczal-
ni œcieków staje siê niemo¿liwa w przy-
padku zwartej zabudowy osiedla domów
jednorodzinnych z ma³ymi dzia³kami.
Wówczas rozwi¹zaniem mo¿e byæ budowa
grupowej oczyszczalni, np. osiedlowej.
W pobli¿u musi byæ jednak odbiornik
oczyszczonych œcieków: rów melioracyj-
ny, staw retencyjny czy rzeka. 

Indywidualne oczyszczalnie œcieków
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ poprawy stanu œrodo-
wiska naturalnego. Œcieki oczyszczane s¹ 
w miejscu ich powstawania, a nastêpnie od-
prowadzane do gruntu albo lokalnych cie-
ków naturalnych lub sztucznych. W przy-
domowych oczyszczalniach wykorzystuje
siê naturalne procesy zachodz¹ce w przyro-
dzie, na przyk³ad w œrodowisku glebowym
czy bagiennym. Innym z rodzajów przydo-
mowych oczyszczalni s¹ szczelne zbiorniki
z osadem czynnym lub z³o¿em biologicz-
nym, które s¹ zminiaturyzowan¹ wersj¹ du-
¿ych biologicznych oczyszczalni œcieków.

Niestety, brak wiedzy ekologicznej 
i funduszy czêsto jeszcze prowadzi do
szukania  „gospodarskich” sposobów po-
zbywania siê œcieków. Nakaz budowy
szczelnych szamb jest tylko pseudoeko-
logiczny. Koszty, które co miesi¹c trzeba
ponieœæ na opró¿nienie szamba (oko³o
200 z³),  s¹ przyczyn¹ bardzo powszech-
nej praktyki budowy zbiorników bez dna
lub ich rozszczelniania. Wówczas nie-
oczyszczone œcieki dostaj¹ siê do wód
gruntowych. Czêsto zdarza siê te¿, ¿e
œcieki ze szczelnych szamb, s¹ wywo¿one
przez niekoncesjonowanego przewoŸni-
ka po prostu na pole, do lasu, czy przy-
dro¿nego rowu. Nastêpuje ska¿enie wo-
dy, gleby. 

O wyborze systemu oczyszczania decy-
duj¹ koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 

Koszty inwestycyjne to:
n koszt terenu pod budowê oczyszczalni,
n koszt urz¹dzeñ i wyposa¿enia.

Koszty eksploatacyjne wynikaj¹ 
z obs³ugi oczyszczalni, zu¿ywanego przez
ni¹ pr¹du elektrycznego, kosztów biopre-

paratów dodawanych do osadników ze
œciekami.

Jaka oczyszczalnia?
Wybór odpowiedniego systemu oczysz-

czania zale¿y przede wszystkim od: 
n iloœci powstaj¹cych w gospodarstwie

domowym œcieków, 
n sposobu u¿ytkowania budynku,
n wielkoœci dzia³ki,
n wymaganego stopnia oczyszczenia œcieków. 
Ten z kolei zale¿y od: 
n warunków gruntowo-wodnych, 
n odbiornika œcieków,
n gêstoœci zabudowy,
n odleg³oœci od ujêcia wody.
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Uwaga! Œcieki
Wpuszczaj¹c do gleby nieoczyszczone
œcieki, np. z nieszczelnego szamba, sami
sobie mo¿emy zaszkodziæ. Mog¹ siê one
bowiem przedostaæ do studni, z której
czerpiemy wodê pitn¹.
Zanieczyszczenia przedostaj¹ce siê do wo-
dy gruntowej mog¹ rozprzestrzeniaæ siê
wraz z ni¹ nawet na bardzo du¿ym obsza-
rze, pozornie nieska¿onym. Do wód grun-
towych przesi¹kaj¹ wody opadowe oraz
sztucznie wprowadzone. S¹cz¹ siê one
przez pory ska³ i grunt w g³¹b ziemi. Wo-
dy gruntowe zasilaj¹ te¿ wody powierzch-
niowe – rzeki i jeziora. W zale¿noœci od
rodzaju gruntu ró¿na mo¿e byæ prêdkoœæ
przep³ywu wody – w piaskach œrednioziar-
nistych wynosi 0,3 m/d, w ¿wirach – 
1 m/d, a w ska³ach – 100 m/d. Prowadzone
s¹ badania stopnia ska¿enia wód grunto-
wych. S¹ obszary, gdzie zasoby wody
gruntowej s¹ zniszczone a¿ do g³êbokoœci
8 m, albo w jeszcze g³êbszych warstwach
nast¹pi³o przekroczenie dopuszczalnego
poziomu np. azotanów czy fosforanów.

Zgodnie z prawem
Budowa i eksploatacja ma³ych oczyszczalni œcieków objêta jest przepisami Prawa Budowlanego.
Budowa oczyszczalni œcieków o wydajnoœci do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowê.
To zielone œwiat³o dla przydomowych oczyszczalni œcieków, gdy¿ przeciêtnie produkuj¹ one
oko³o 1,5 m3/d. Trzeba jedynie zg³osiæ do urzêdu gminy zamiar budowania oczyszczalni. 
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zg³oszenia, oczyszczalnie œcieków o przepustowoœci do 5m3/d, wykorzy-
stywane na potrzeby gospodarstw domowych i rolnych w ramach zwyk³ego korzystania z wód,
nie wymagaj¹ pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie oczyszczonych œcieków do
wód i do gruntu.A wiêc zostaje tylko wybraæ odpowiedni system oczyszczania. 

� Bezodp³ywowe zbiorniki na œcieki s¹ w niektórych sytuacjach jedynym mo¿liwym do zastosowa-
nia sposobem usuwania œcieków z gospodarstwa domowego
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