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Treści zawarte w publikacji nie 
stanowią oficjalnego stanowiska 

organów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach

Unieszkodliwia-
nie ścieków od-
prowadzanych 
z domów, które 
nie są podłą-

czone do zbiorczych syste-
mów kanalizacyjnych, jest 
problemem wciąż aktualnym  
i nie do końca rozwiązanym. 
Dotyczy to przede wszystkim 
terenów wiejskich o rozpro-
szonej zabudowie, na których 
poprowadzenie sieci zbior-
czej kanalizacji sanitarnej jest 
nieopłacalne. W takiej sytu-
acji mieszkańcy we własnym 
zakresie muszą radzić sobie 
z wytwarzanymi ściekami. 
Jeszcze niedawno najpopular-
niejszym rozwiązaniem było 
odprowadzenie ścieków do 
szamba. W ostatnich latach 
obserwuje się duże zaintere-
sowanie montażem przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków, czyli urządzeń służących 
do neutralizacji ścieków oraz 
umożliwiających odprowa-
dzanie ich w stanie oczysz-
czonym do gruntu.

RODZAJE 
PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

W ofertach handlowych 
znajdziemy kilka rozwiązań 
o różnej specyfice działania. 
Niezależnie od wybranego 
systemu, praktycznie każda 
przydomowa oczyszczalnia 
ścieków stanowi doskonałą 
alternatywę dla szamba. To, 
na jaką przydomową oczysz-
czalnię ścieków się zdecyduje-
my, powinno być uwarunko-
wane wielkością działki oraz 
warunkami gruntowo-wod-
nymi jakie na niej panują. Ze 
względu na sposób doczysz-

czania wody ściekowej i jej 
zagospodarowanie po oczysz-
czaniu, wyróżniamy trzy pod-
stawowe typy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Są to:
•	 oczyszczalnie drenażo-

we – najbardziej popular-
ne oczyszczalnie ścieków  
o prostej konstrukcji, małej 
awaryjności, niskich kosz-
tach instalacji i eksploata-
cji oraz łatwej obsłudze. 
Buduje się je na gruntach 
przepuszczalnych – pia-
skach, glinach piaszczy-
stych, zachowując mini-
mum 1,5-metrową odle-
głość rur drenarskich od 
poziomu wód gruntowych.

•	 oczyszczalnie biologicz-
ne – zalicza się do nich 
oczyszczalnie z osadem 
czynnym oraz ze złożem 
biologicznym. Ich zasto-
sowania nie ogranicza ani 
rodzaj gruntu, ani poziom 
wód gruntowych. Wyma-
gają mało miejsca (śred-
nio 8 m2), więc nadają się 
na małe działki. Niestety, 
są dość drogie w budowie 
oraz późniejszej obsłudze.

•	 oczyszczalnie roślinne 
– nazywane hydrobota-
nicznymi lub korzeniowy-
mi. Są znacznie droższe 
niż oczyszczalnie dwóch 
pierwszych typów, a tak-
że wymagają dużej po-
wierzchni działki.

BUDOWA I ZASADA 
DZIAŁANIA 

PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW

Zarówno oczyszczalnie 
drenażowe, jak i biologicz-
ne czy roślinne, działają  
w podobny sposób. Chodzi 

w nich o to, by wytworzone 
przez gospodarstwo domowe 
ścieki ulegały rozłożeniu na 
nieszkodliwe dla środowiska 
naturalnego związki che-
miczne. Dzięki temu można 
w bezpieczny sposób odpro-
wadzić je do gruntu, ewen-
tualnie do rowu melioracyj-
nego czy naturalnego cieku 
wodnego. Doprowadzenie do 
naturalnego rozpadu szkodli-
wych związków na substancje 
proste wymaga wzbudzenia 
procesów biologicznych, któ-
re muszą zachodzić wewnątrz 
instalacji. Niezależnie od 
typu przydomowej oczysz-
czalni ścieków, każda z nich 
składa się z dwóch części.  
W pierwszej części oczysz-
czalni dochodzi do procesu 
beztlenowego oczyszcza-
nia ścieków. W drugim eta-
pie mamy już do czynienia  
z rozkładem tlenowym, który 
pozwala na zneutralizowanie 
większości szkodliwych sub-
stancji na proste związki bez-
pieczne dla środowiska natu-
ralnego. Kluczowym elemen-
tem działania całego systemu 
jest prawidłowa konstrukcja 
instalacji odpowiedzialnej za 
beztlenowy proces oczyszcza-
nia ścieków. Jej podstawą jest 
jedno- lub wielokomorowy 
osadnik gnilny, do którego 
doprowadzane są ścieki wy-
twarzane przez gospodarstwo 
domowe. W procesach bio-
chemicznych zainicjowanych 
przez bakterie beztlenowe,  
a także w wyniku natural-
nych zjawisk fizycznych, ta-
kich jak sedymentacja i flota-
cja, dochodzi do fermentacji 
ścieków. Rozpadają się one 
na rozpuszczalne w wodzie 
związki chemiczne i nieroz-
puszczalne sole mineralne. Po 

2-3 dniach fermentacji ścieki 
zostają przepuszczone przez 
kosz filtracyjny i przekazane 
do dalszej części instalacji,  
w której zachodzą już tlenowe 
procesy rozkładu na związ-
ki proste. Ścieki oczyszczone  
w drugim etapie pozbawione 
są zanieczyszczeń i nie stano-
wią zagrożenia dla środowi-
ska, dlatego mogą być odpro-
wadzone do wody lub gruntu.

FORMALNOŚCI 
PRZY BUDOWIE 
PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW

Aby wybudować na swoim 
terenie przydomową oczysz-
czalnię ścieków, trzeba postą-
pić zgodnie z ustawami Pra-
wo budowlane i Prawo wod-
ne. Lokalizacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków wymaga 
zachowania minimalnych od-
ległości od:
•	 granicy działki – 2m,
•	 drzew – 3m,
•	 budynku gospodarstwa do-

mowego – 5 m, 
•	 ujęcia z wodą pitną – 15 m, 
•	 miejsca wprowadzenia 

ścieków oczyszczonych do 
gruntu – 30 m.
Według ustawy Prawo 

budowlane oczyszczalnię  
o przepustowości do 7,5 m³/
dobę  wystarczy zgłosić w wy-
dziale architektury i budow-
nictwa właściwego starostwa 
powiatowego, bez konieczno-
ści uzyskania pozwolenia na 
budowę. W formularzu zgło-
szenia budowy należy określić 
m.in. rodzaj obiektu, lokaliza-
cję, zakres i sposób wykonania 
budowy oraz wskazać termin 
rozpoczęcia prac budowla-
nych (nie krótszy niż 21 dni 

od dnia złożenia zgłoszenia 
do urzędu). Do wniosku na-
leży dołączyć:
•	 projekt oczyszczalni,
•	 mapę działki z nanie-

sionym usytuowaniem 
oczyszczalni,

•	 dokument stwierdzający 
prawo do dysponowania 
nieruchomością.
W przypadku, gdy oczysz-

czone ścieki będą odprowa-
dzane do wód powierzch-
niowych, do wniosku należy 
dołączyć również: 
•	 zgodę właściciela tych wód 

na wpuszczenie ścieków,
•	 zgodę właścicieli gruntów 

na przeprowadzenie rur 
przez ich teren.
Gdy po upływie 21 dni 

urząd nie będzie miał zastrze-
żeń lub wyda potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia, można 
rozpoczynać budowę oczysz-
czalni. Zakończenie budowy 
należy zgłosić w tym samym 
urzędzie, w którym zgłaszano 
budowę. 

FINANSOWANIE 
PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

Gmina jako jednostka sa-
morządu terytorialnego może 
otrzymać dofinansowanie na 
realizację programów budo-
wy przydomowych oczysz-
czalni ścieków, jeśli na danym 
terenie budowa sieci kana-
lizacyjnej nie jest opłacalna 
ekonomicznie. Dlatego warto 
sprawdzić na stronie inter-
netowej gminy lub bezpo-
średnio w wydziale ochrony 
środowiska urzędu gminy, 
czy nie przydziela ona dotacji, 
albo czy ma zamiar przystąpić 
do programu dofinansowania 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dany rok. Bu-
dowa przydomowej oczysz-
czalnia ścieków wiąże się  
z jednorazowym, ale znacz-
nym wydatkiem. Koszt budo-
wy oczyszczalni dla 4-5 osób, 
z uwzględnieniem wydatków 
na materiały i montaż, mie-
ści się w przedziale od 6 do  
22 tys. zł – w zależności od jej 
rodzaju.

Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków gwarantują komfort 
i rentowność. Szacuje się, że 
tego typu instalacje zwracają 
się już po trzech latach, dlate-
go koszty początkowe nie po-
winny zniechęcać do wyboru 
tego sposobu gospodarowania 
ściekami. To doskonałe roz-
wiązanie dla tych, którzy chcą 
zaoszczędzić pieniądze, a jed-
nocześnie zadbać o środowi-
sko naturalne.

JUSTYNA KAPITAN
Dział Rolnictwa 

Ekologicznego 
i Ochrony Środowiska

Źródło:
„Metody ochrony 

i racjonalnej 
gospodarki wodnej 

w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich” 
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https://inzynieriawody.pl/
http://www.instalacjebu-

dowlane.pl
https://budujemydom.pl
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