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DYLEMATY

Bezodp ywowy zbiornik 
na cieki, zwany szambem
Koszt wywozu cieków zale y od liczby 

mieszka ców i zu ycia wody w domu, a tak e

od cen lokalnych us ug z tego zakresu. Ilo

cieków, jaka powstaje w domu – cho  zale y

nieco od przyzwyczaje  domowników – daje 

si  w przybli eniu okre li : rednio przyj-

muje si  150 l/osob  w ci gu dob , chyba 

e domownicy korzystaj  cz sto z takich 

przyjemno ci, jak k piele w wannie, masa e

wodne w urz dzeniach typu spa (wanna lub 

natrysk z hydromasa em): wtedy oczywi cie 

b d  wytwarza  wi ksze ilo ci cieków. 

rednio przyjmuje si , e w czteroosobowej 

rodzinie powstaje dziennie 4 ´ 150 l, czyli 

600 l cieków.

W ci gu miesi ca jest to zatem 600 l ´ 30 dni, 

czyli 18 m3 cieków do wywiezienia.

Jednorazowy wywóz cieków ze zbiornika 

o pojemno ci 8–10 m3 to wydatek 90–250 z

(w zale no ci od rejonu kraju). Dwukrotny 

wywóz cieków w ci gu miesi ca kosztuje za-

tem od 180 do 500 z , co w skali roku oznacza 

wydatek 2160–6000 z .

Jak du y powinien by  wobec tego zbiornik 

na cieki? Powinien mie  tak  pojemno , aby 

ca o cieków mo na by o wywie  jednym 

kursem wozu asenizacyjnego. A e ze wzgl -

dów higienicznych powinny by  one usuwane 

raz na 10–14 dni, pojemno  zbiornika powin-

na wynosi  8–10 m3.

Zbiornik na cieki mo na kupi  gotowy lub 

wykona  samemu. Stanowczo polecany jest 

na cieki
Oczyszczalnia czy szambo? 

Monika Czeczotek

PYTANIE CZYTELNIKA

Kupi em niedawno 1000-

metrow  dzia k  z domem 100 

m2. Na wiosn  startuj  z jego 

modernizacj . I przede wszyst-

kim musz  rozwi za  problem 

cieków, nie wiem tylko, co wy-

bra  – szambo czy oczyszczal-

ni ? Zbyt du  gotówk  nie 

dysponuj , wi c wola bym jak 

najta sze rozwi zanie, dlatego 

kusi mnie szambo, ale od znajo-

mych s ysz , e koszty wywo-

zu cieków ostatnio znacznie 

wzros y. Je li wi c oczyszczal-

nia, to jaka? Chcia bym, by by a

mo liwie tania, a zarazem do-

brze oczyszcza a cieki. Czy to 

w ogóle mo liwe?

REDAKCJA

Skrótowo mo na odpowiedzie

tak: oczyszczalnia oznacza 

troch  wy sze koszty inwesty-

cyjne, lecz bardzo ma e w trak-

cie eksploatacji. Z szambem jest 

odwrotnie: mo na nieco zaosz-

cz dzi  na jednorazowym wy-

datku, ale potem przez wiele lat 

trzeba p aci  za wywóz szam-

ba, a op aty te b d  zapewne 

coraz wy sze. Kalkulacj  mo e

Pan przeprowadzi , korzystaj c

z podanych w artykule informacji 

i przyk adowych wycen monta u

obu rozwi za .

Porównania radzimy jednak po-

przedzi  sprawdzeniem w urz -

dzie gminy, czy ma Pan w ogóle 

jak kolwiek mo liwo  wyboru. 

Mo e si  bowiem okaza , e

gmina planuje wkrótce wybu-

dowanie kanalizacji na terenie, 

na którym kupi  Pan dzia k

z domem. Je eli tak, to wy-

budowanie szamba mo e si

bardziej op aca  ni  inwestowa-

nie w przydomow  oczyszczal-

ni . Nawet je li gmina nie ma 

planów skanalizowania terenu, 

mo e w niej obowi zywa  zakaz 

budowy przydomowych oczysz-

czalni cieków. Budow  oczysz-

czalni mog  te  uniemo liwia

lub bardzo utrudnia  warunki 

gruntowo-wodne na dzia ce.
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ten pierwszy wariant, bo chocia  dro szy, 

mamy pewno , e szambo b dzie szczelne 

i nie b dziemy zanieczyszcza  wody i gleby 

na w asnej dzia ce. Popularne s  zbiorniki 

wykonane z tworzyw sztucznych lub elbetu. 

Odpowiedni materia  warto dopasowa  do 

warunków gruntowo-wodnych panuj cych na 

dzia ce, np. lekkiego zbiornika z polietylenu 

nie nale y montowa  w gruncie z wysokim 

poziomem wód gruntowych, gdy  mo e on 

zosta  wypchni ty po opró nieniu ze cieków. 

Zanim zdecydujemy si  na szambo, warto 

sprawdzi , czy dzia ka spe nia warunki 

wymagane do uzyskania zgody na jego budo-

w . Na terenach, na których planowana jest 

budowa kanalizacji, gmina mo e odmówi

wydania warunków zabudowy umo liwia-

j cych budow  szamba. Szambo powinno 

by  zbudowane zgodnie z warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiada

budynki – pokrywa zbiornika i wywiewka 

powinny znajdowa  si  w odleg o ci min. 

5 m od okien i drzwi domu i co najmniej 

2 m od granic dzia ki lub ulicy. Nie mog

te  znajdowa  si  bli ej ni  15 m od studni. 

Szambo musi by  tak usytuowane, by móg

do niego dojecha  wóz asenizacyjny albo 

nale y doprowadzi  z szamba rur  kanali-

zacyjn  do granicy dzia ki, pod czaj c j

do specjalnych z czy zamontowa-

nych w podmurówce ogrodzenia.

Przydomowa
oczyszczalnia cieków
Je eli w gminie dopuszcza si  budo-

w  oczyszczalni przydomowych, warto 

rozwa y  takie rozwi zanie. Poniewa  szu-

ka Pan rozwi zania najta szego, skupimy 

si  na najpopularniejszych oczyszczalniach 

z drena em rozs czaj cym. Oczyszczalnia 

taka sk ada si  z dwóch elementów: osadni-

ka gnilnego i drena u rozs czaj cego. 

Osadnik gnilny

Jest to zbiornik, do którego odprowadza si

domowe cieki i w którym s  one wst pnie 

oczyszczane, co polega na tym, e zawarte 

w ciekach zwi zki organiczne ulegaj  po-

wolnemu rozk adowi w wyniku fermentacji. 

S  ró ne konstrukcje zbiorników – jedno-, 

dwu- lub trzykomorowe (im wi cej komór, 

tym wy sza jest efektywno  oczyszczania). 

Zazwyczaj maj  filtr na wyp ywie cieków 

ze zbiornika i ewentualnie dodatkowe roz-

wi zania techniczne zwi kszaj ce skutecz-

no  ich oczyszczania; warto o nie zapyta

sprzedawc  lub producenta oczyszczalni. 

Wielko  osadnika powinna by  taka, eby 

pomie ci cieki z trzech dni. Je eli cztero-

osobowa rodzina wytwarza 600 l cieków 

w ci gu doby, potrzebny b dzie zbiornik, 

który pomie ci 3 ´ 600 l, czyli 1800 l; nale y

wówczas kupi  zbiornik o pojemno ci 2 m3.

O czym jeszcze warto pami ta ? Osad-

nik gnilny wymaga wentylowania, gdy

wewn trz powstaj  gazy, które powinny 

by  sprawnie usuwane. Najcz ciej do 

wentylacji zbiornika wykorzystuje si

najbli szy pion kanalizacyjny w budynku 

z wywiewk  na dachu.

Je eli przewidujemy, e w przysz o ci 

ilo  produkowanych cieków mo e si

zwi kszy , zostawmy miejsce na 

drugi zbiornik, który zainstalujemy 

za istniej cym osadnikiem (patrz c od 

strony domu).

Osad ze zbiornika usuwa si  raz w roku 

lub co dwa lata za pomoc  wozu aseni-

zacyjnego. Troch  osadu nale y zostawi

na dnie zbiornika, dzi ki czemu szybciej 

uruchomiony zostanie proces fermentacji 

nowo tworzonego osadu. 

Skuteczno  fermentacji zwi ksza stoso-

wanie bioaktywatorów. Przyspieszaj  one 

proces rozk adu zanieczyszcze  i popra-

wiaj  jako  oczyszczonych cieków, mniej 

te  powstaje wówczas osadu.

Oczyszczone w osadniku cieki zostaj

poddane drugiemu etapowi oczyszczania, 

czyli tlenowemu rozk adowi w drena u

rozs czaj cym. 

Drena  rozs czaj cy

Zbudowany jest on z rur drenarskich 

u o onych w specjalnie wykopanych row-

kach i zasypanych wirem. Rury te maj

na ca ej swojej d ugo ci otworki, którymi 

cieki powoli i równomiernie wyp ywaj

do gruntu. Tam w a nie nast puje ich 

doczyszczenie. Grunt dzia a jak filtr – za-

trzymuje wi kszo  zanieczyszcze , które 

s  rozk adane, a tak e wi kszo  bakterii. 

Drena  zabezpiecza si  od góry geow ók-

nin  i przysypuje warstw  gruntu. D ugo

rur zale y od przepuszczalno ci gruntu. 

Im bardziej przepuszczalny jest grunt, tym 

krótszy mo e by  drena . Ale w gruncie 

zbyt przepuszczalnym nie wolno stosowa

drena u, gdy cieki przep ywa yby 

przez niego zbyt szybko, by si  oczy ci .

 Najlepszym rozwi zaniem jest kupno 
gotowego szamba. Na zdj ciu zbiornik wykonany 
z elbetu
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 Popularnym rozwi zaniem s  lekkie zbiorniki 
z tworzyw sztucznych. Niestety nie nadaj  si
one do wkopania w ziemi  tam, gdzie jest wysoki 
poziom wód gruntowych

fo
t.

 H
P

D

 Decyduj c si  na szambo, warto 
zainwestowa  w sygnalizator 
jego nape nienia, dzi ki któremu 
unikniemy konieczno ci cz stego 
sprawdzania poziomu nape nienia 
szamba

Zasada dzia ania przydomowej 
oczyszczalni cieków 

z drena em rozs czaj cym
cieki

gazy fermentacyjne
cieki podczyszczone

przep yw powietrza

odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

odpowietrzenie gazów 
fermentacyjnych

odp yw podczyszczonych 
cieków

studzienka rozdzielcza

rura rozs czaj ca

kominek napowietrzaj cy

ko uch osadowy

klarowne cieki

keramzyt

osad organiczny

osad mineralny

dop yw cieków

flotacja
zanieczyszcze

sedymentacja
zawiesiny

drena  rozs czaj cy

osadnik gnilny
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Oczyszczalnia czy szambo?
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Okre lenie przepuszczalno ci gruntu war-

to zleci  firmie oferuj cej oczyszczalnie 

cieków.

Je eli poziom wód gruntowych jest zbyt 

wysoki i nie mo na zachowa  1,5-metrowej 

odleg o ci pomi dzy ich poziomem a dre-

na em, mo na sztucznie podnie  poziom 

drena u, buduj c tzw. kopiec filtracyjny. 

Okre lenie poziomu wód gruntowych 

mo na zleci  firmie geotechnicznej, wyko-

nuj cej takie badania; najlepiej je wykona

na wiosn , kiedy poziom wód gruntowych 

jest zazwyczaj najwy szy.

Na jednego mieszka ca domu powinno 

przypada  minimum 12 m rur drenar-

skich, a wi c dla rodziny czteroosobowej 

potrzeba minimum 48 m rur. Tak  d ugo

uk ada si  zazwyczaj w trzech ci gach 

drenarskich, tak e drena  dla 4-osobowej 

rodziny zajmuje oko o 50 m2.

Wykonanie oczyszczalni cieków napo-

tyka wi cej ogranicze  ni  budowa szam-

ba. Zale y nie tylko od przepuszczalno ci 

gruntu i poziomu wód gruntowych. Trzeba 

zachowa  odpowiednie odleg o ci osadni-

ka gnilnego i drena u do dzia ki s siada, 

studni, drogi, itp. Osadnik gnilny mo e

by  usytuowany w pobli u domu, pod 

warunkiem e odpowietrzenie instalacji 

b dzie wyprowadzone przez instalacj  ka-

nalizacyjn  co najmniej 0,6 m powy ej gór-

nej kraw dzi okien i drzwi zewn trznych, 

w przeciwnym razie odleg o  osadnika od 

budynku musi wynosi  min. 5 m.

Odleg o  studni do poboru wody 

pitnej od osadnika gnilnego musi wynosi

minimum 15 m, a od drena u rozs czaj -

cego – 30 m. Te wymagania mog  stanowi

ograniczenie, uniemo liwiaj ce budow

przydomowej oczyszczalni z drena em 

rozs czaj cym.

Analizuj c op acalno  budowy oczysz-

czalni, nale y uwzgl dni  konieczno

wymiany rur drenarskich i wype nienia 

wirowego – trzeba si  liczy  z tak

konieczno ci rednio co 15 lat. To zmieni 

koszty amortyzacji oczyszczalni w wielo-

letniej perspektywie. 

 Tak wygl da gotowa oczyszczalnia z drena em 
rozs czaj cym
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…na szambo? Je eli lokalizacja szamba by a zaznaczona na planie zagospodarowania dzia -

ki do czonym do pozwolenia na budow , wtedy mo na je zbudowa  bez adnych dodatkowych 

formalno ci. Je eli nie, wykonanie szamba trzeba zg osi  w starostwie powiatowym 30 dni przed 

rozpocz ciem budowy. 

…na oczyszczalni ? Zgodnie z Prawem Budowlanym budowa przydomowej oczyszczalni 

cieków o wydajno ci poni ej 7,5 m3 na dob  wymaga jedynie zg oszenia zamiaru jej wykona-

nia przed rozpocz ciem prac budowlanych w starostwie powiatowym (albo urz dzie gminy lub 

miasta). Je eli urz d nie zg osi sprzeciwu w ci gu 30 dni od daty zg oszenia, mo na rozpocz

budow . Zazwyczaj trzeba jedynie przedstawi  projekt oczyszczalni i plan dzia ki z zaznaczo-

n  jej lokalizacj . Uwaga! Z pozoru wydaje si , e nie ma problemu z uzyskaniem zgody na bu-

dow  oczyszczalni. Jednak na niektórych terenach urz dnicy nie godz  si  na oczyszczalni ,

dlatego przed rozpocz ciem penetrowania rynku warto sprawdzi  w stosownym urz dzie, czy 

przydomowa oczyszczalnia cieków jest w ogóle akceptowana, a je eli tak, to czy dowolna, czy 

nale y wybiera  spo ród ci le okre lonych jej rodzajów.

Czy potrzebne jest pozwolenie…

Ile kosztuje szambo, a ile przydomowa oczyszczalnia
cieków?            Do wyceny przyj to dobór zestawu dla czteroosobowej rodziny

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA CIEKÓW 

Koszt urz dze  i materia ów:

– z osadnikiem gnilnym jednokomorowym: 

4014 z

– z osadnikiem gnilnym dwukomorowym: 

4746 z

(W sk ad kompletu wchodzi: osadnik gnilny z fil-

trem, rury drena owe 48 m, studzienka drena o-

wa, geow óknina)

Cena wiru pod drena : 1830 z

Razem koszty materia owe:

5844 z  (osadnik jednokomorowy), 

6576 z  (osadnik dwukomorowy)

Koszt wykonania: 2000–3000 z , w zale no ci od 

warunków gruntowo-wodnych na dzia ce

czny koszt oczyszczalni: 

7844–9576 z (osadnik jednokomorowy), 

8500–9500 z  (osadnik dwukomorowy)

SZAMBO

Koszt urz dzenia:

Zbiornik z polietylenu o poj. 8 m3: 6100 z

Koszt monta u: ok. 1800 z

czny koszt szamba: 7900 z

Wycena firmy WOBET-HYDRET

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA CIEKÓW

Koszt urz dze  i materia ów:

– z osadnikiem gnilnym cz ciowo dzielonym na 

komory: 3850 z

(W sk ad kompletu wchodzi: osadnik gnilny z fil-

trem, rury drena owe 32 m, studzienka drena o-

wa, geow óknina)

Cena piasku lub wiru pod drena : 1200 z

Razem koszty materia owe: 5050 z

Koszt wykonania: 1500–2000 z , w zale no ci od 

warunków gruntowo-wodnych na dzia ce

czny koszt oczyszczalni: 6550–7050 z

SZAMBO

Koszt urz dzenia:

Zbiornik z polietylenu o pojemno ci 8 m3:

4000 z

Koszt monta u: 1000 z

czny koszt szamba: 5000 z

Wycena firmy SOTRALENTTZ

Koszty eksploatacyjne:

• Przydomowa oczyszczalnia cieków:

Biopreparaty: 200 z /rok

Wywóz osadu: 50 z /rok

cznie: 250 z /rok

• Szambo

Wywóz cieków: 180–500 z /m-c

cznie: 2160–6000 z /rok

Osadnik gnilny
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