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Kiedy najlepiej wykona
instalacj  ciep ej i zimnej wody?

Czy konieczny jest projekt 
instalacji wodoci gowej?

Czy s  jakie  wymagania 
dotycz ce usytuowania studni?

Instalacje te powinno si  wykona  przed u o eniem tynków 

i podk adów pod ogowych. Ju  na etapie wznoszenia konstruk-

cji domu warto przewidzie  miejsca w stropach i w cianach 

no nych, któr dy b d  przechodzi  rury i wstawi  tam kawa -

ki styropianu, które znacznie atwiej b dzie pó niej usun  ni

ku  otwory przez konstrukcj  budynku. 

W domach niepodpiwniczonych trzeba pami ta  o wprowadze-

niu do budynku (na etapie robót fundamentowych) rury dopro-

wadzaj cej wod  ze studni lub wodoci gu albo u o eniu rury 

os onowej o wi kszej rednicy, która pó niej pos u y do wpro-

wadzenia rury wodoci gowej.

W domach jednorodzinnych nie ma formalnego wymogu sporz -

dzania szczegó owego projektu instalacji wodoci gowej. Najlepiej 

jednak instalacj  wodn  rozprowadzi  na podstawie projektu, 

w którym okre la si : tras , rednice, materia  i rodzaj rur, miej-

sce zamontowania zaworów, wodomierza i urz dzenia hydrofo-

rowego (je li s  potrzebne). Najcz ciej projektuje si  jednocze-

nie instalacj  wodn  i kanalizacyjn .

Podczas monta u instalacji bez projektu mo e zdarzy  si  bowiem 

tak, e wykonawca b dzie namawia  nas do zrobienia instalacji 

w technologii, do której ma niezb dne oprzyrz dowanie i do wiad-

czenie, a nie w takiej, która dla naszego domu jest najlepsza.

Warto zatem powierzy  zaprojektowanie instalacji sanitarnych 

uprawnionemu projektantowi, a wykonawcy – jego skrupulat-

n  realizacj .

Wymagania dotycz ce lokalizacji studni okre la Rozporz dzenie 

Ministra  Infrastruktury opublikowane w Dz. Ustaw nr 75 z 2002 

roku. Najistotniejsze jest zachowanie odleg o ci:

 5 m od granicy dzia ki, cho  po uzgodnieniu z s siadem stud-

nia mo e by  równie  umieszczona w granicy jako wspólna,

 15 m od szczelnego szamba,

 30 m od drena u rozs czaj cego cieki.

Kiedy powinno si  wykona
pod czenie do sieci 
wodoci gowej?

Rura wodoci gowa doprowadzaj ca wod  z sieci do domu po-

winna znajdowa  si  g biej ni  strefa przemarzania gruntu (naj-

cz ciej 1,2–1,5 m). Dlatego te  warto wprowadzi  j  do budynku 

ju  podczas wykonywania fundamentów. Je li zamierzamy do-

prowadzi  wod  równie  do gara u czy zraszaczy ogrodowych, 

musimy tak e zamontowa  równoleg  rur  do zasilania tych 

urz dze . Nie trzeba pod cza  ich od razu do sieci – wystar-

czy umie ci  pod fundamentem odcinek wyprowadzony z jed-

nej strony ponad poziom przysz ej pod ogi, a na zewn trz pozo-

stawi  zwój rury w bezpiecznej odleg o ci od domu.

Instalacja 
wodna 
i kanalizacja
Zanim woda pop ynie z kranu, 
potrzebny jest projekt i przy -
cze do sieci wodoci gowej i kanali-
zacyjnej. Nieco trudniej, ale taniej 
jest, gdy wod  czerpie si
z w asnej studni. Ekonomiczn
i ekologiczn  alternatyw  dla 
szamba jest w asna oczyszczalnia 
cieków.

Schemat pod czenia domowej instalacji wodnej do sieci wodoci gowej

sie
wodoci gowa

zawór odcinaj cy

przepust przez
cian  budynku

zestaw wodomierzy
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Jakie formalno ci s  wymagane przy wykonywaniu przy cza
wodoci gowego, a jakie przy budowie w asnej studni?

Jaka studnia jest najlepsza?

Pod czenie do wodoci gu – formalno ci z nim zwi zane ograniczaj  si  najcz ciej do z o enia w lokalnym zak adzie wodoci gów i kanali-

zacji wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wod  i/lub odprowadzanie cieków. Do wniosku nale y do czy  aktualn

map  sytuacyjno-wysoko ciow  w skali 1:500, z naniesionym przez geodet  planowanym przy czem (map  pobiera si  w wydziale geodezji 

starostwa). Zale nie od miejscowych przepisów przy cze wykonuje sam zak ad wodoci gów lub na podstawie wydanych przeze  warun-

ków technicznych przy czenia, prac  zleca si  innej firmie. Przy czenie do sieci wodoci gowej nie wymaga pozwolenia na budow  – wy-

starczy zg oszenie w starostwie, e mamy zamiar je wykona . Op ata za wydanie warunków technicznych jest ró na na terenie kraju, tak jak 

ró na jest op ata za wod  i cieki (wodoci gi to przedsi biorstwa gminne i dzia aj  wed ug stawek gminnych). Op ata za przy cze to rednio 

100 z otych. Po otrzymaniu warunków technicznych trzeba zleci  sporz dzenie projektu przy cza wodoci gowego. Projekt taki musi spo-

rz dzi  projektant z uprawnieniami wodno-kanalizacyjnymi i po jego wykonaniu uzgodni  go z zak adem wodoci gów. Zatwierdzony pro-

jekt jest wa ny przez 3 lata. W tym czasie – po zg oszeniu tego zamiaru u starosty – nale y wybudowa  przy cze wodne i kanalizacyjne.

Wykonanie w asnej studni powinno by  poprzedzone zg oszeniem zamiaru budowy na 1 miesi c przed rozpocz ciem prac. Je li zaznaczy-

my jej lokalizacj  na planie zagospodarowania dzia ki stanowi cym za cznik do pozwolenia na budow , zg oszenie nie jest wymagane.

W zale no ci od warunków wodno-gruntowych studni  buduje si  jako kr go-

w  lub wiercon .

Studnie kr gowe buduje si  na dzia kach, na których poziom wód gruntowych 

jest stosunkowo wysoki, a warstwa wodono na zapewnia dostateczny wydatek 

wody. Ze wzgl du na to, e do takiej studni atwo dostaj  si  ró ne zanieczysz-

czenia (w tym bakteriologiczne), a niezbyt gruba warstwa gruntu nie filtruje do-

statecznie wód opadowych zasilaj cych warstw  wodono n , studnia kr gowa

nie jest dobrym ród em wody do instalacji domowej, nadaje si  raczej do celów 

gospodarczych: podlewania ogrodu czy mycia samochodu. 

Studnie wiercone si gaj  g bszych warstw wodono nych, dlatego czerpana 

z nich woda jest znacznie bezpieczniejsza pod wzgl dem bakteriologicznym, 

mog  w niej jednak wyst powa  zwi zki chemiczne pogarszaj ce jej jako  (za-

elazienie, znaczna twardo ). Zale nie od g boko ci lustra wody, do jej czer-

pania stosuje si  pompy:

 samozasysaj ce – je li jest p ycej ni  7 m,

 g binowe – do studni g bszych ni  7 m.
Studnia wiercona z pomp  g binow

Studnia wiercona z pomp  samozasysaj c

dopuszczalna 
wysoko  ssania
7–8 m

przewód ss cy studnia

przewód
t oczny

silnik

pompa
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Jakich formalno ci wymaga si
przed pod czeniem instalacji 
do sieci kanalizacyjnej?

eby uzdatni  wod , musimy wiedzie , czym 

jest zanieczyszczona, czyli zbada  jej jako .

Najlepiej analiz  sk adu wody wykona

w laboratorium sanepidu. Koszt takiego ba-

dania to 150–350 z . Mo liwo ci uzdatniania, 

czyli usuwania zanieczyszcze  mechanicz-

nych, chemicznych lub biologicznych, za-

le  bowiem od ich rodzaju i st enia. Poza 

tym nale y pami ta , e jako  wody mo e

si  zmienia , wskutek ró nych zjawisk za-

chodz cych w gruncie i dzia al-

no ci cz owieka.

Stopie  oczyszczenia wody uza-

le nia si  od jej przeznaczenia – 

woda do celów gospodarczych 

(pranie, zmywanie) mo e by

oczyszczona w mniejszym stop-

niu ni  woda do picia. 

Drobne zanieczyszczenia me-

chaniczne – piasek, py , osady, 

usuwa si  przez filtracj  na z o-

ach mineralnych lub z tworzywa 

sztucznego, na których osadzaj

si  cz steczki zanieczyszcze .

Filtr taki, w postaci kolumny 

filtracyjnej z automatycznym 

przep ukiwaniem z o a, nale-

y zainstalowa  bezpo red-

nio za urz dzeniem hydro-

forowym. 

Nadmiar elaza w wodzie 

powoduje powstawanie bru-

natnych zacieków na urz -

dzeniach sanitarnych, plam 

na pranych ubra-

niach, a tak e osa-

du po zagotowaniu 

wody. Stosuje si

dwie metody elimi-

nuj ce nadmiar e-

laza w wodzie – na-

powietrzanie wody spr ark  lub 

chemiczne utlenianie elaza za 

pomoc  nadmanganianu potasu. 

Nagromadzone w ten sposób osady 

odprowadzane s  do kanalizacji. 

Wysoka zawarto  zwi zków wap-

nia i magnezu sprawia, e woda jest 

twarda, co powoduje osadzanie si

kamienia kot owego w czasie jej 

podgrzewania. Mo e temu zapobie-

ga  z o e jonowymienne kolumny 

zmi kczaj cej, w którym jony wap-

nia i magnezu zast powane s  jo-

nami sodu. Zmi kczacze, podobnie 

jak i inne urz dzenia uzdatniaj -

ce, pracuj  automatycznie 

i wymagaj  jedynie okreso-

wego uzupe niania soli re-

generuj cej z o e jonowy-

mienne. 

Nieprzyjemny zapach lub 

te  szkodliwe dla zdrowia 

zwi zki chemiczne usu-

waj  urz dzenia filtracyj-

ne montowane bezpo red-

nio w miejscu czerpania 

wody – najcz ciej przy zle-

wozmywaku. Najprostsze 

takie urz dzenie zawie-

ra w giel aktywny, któ-

ry absorbuje wiele zanie-

czyszcze  chemicznych. 

Dok adniejsze oczyszczanie zapewnia fil-

tracja metod  tzw. odwróconej osmozy, dzi -

ki której uzyskuje si  wod  niemal chemicz-

nie czyst . Trzeba jednak pami ta , e picie 

takiej wody nie jest korzystne dla organizmu, 

dlatego woda do picia, po oczyszczeniu me-

tod  odwróconej osmozy, powinna by  mi-

neralizowana.

Usuni cie zanieczyszcze  bakteriologicz-

nych, je li wyst puj  w wodzie w gro -

nym dla zdrowia st eniu, jest w domowej 

instalacji praktycznie niemo liwe, gdy

wymaga oby zainstalowania skompliko-

wanych urz dze  do chlorowania lub ozo-

nowania.

Jak uzdatni  wod  z w asnego uj cia? Sterowany automatycznie zmi kczacz wody 

usuwa nadmiar wapnia i magnezu, powoduj cy 

twardo  wody

Filtr mechaniczny w postaci 

kolumny filtracyjnej z samo-

czynnym p ukaniem mo e

pracowa  bezobs ugowo. 

Instaluje si  go bezpo rednio 

za urz dzeniem hydroforowym. 

Zamontowany na kolu-

mnie zegar steruj cy 

okresowo prze cza filtr na 

dziesi ciominutowe p ukanie

Schemat pod czenia domowej instalacji do sieci kanalizacyjnej
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Lokaln  sieci  kanalizacyjn  zarz dza naj-

cz ciej miejscowy zak ad wodoci gów i ka-

nalizacji. O mo liwo ci przy czenia si  do 

sieci decyduj  warunki techniczne okre lo-

ne w dokumencie wydawanym na wniosek 

w a ciciela posesji. Wykonaniem przykana-

lika zajmuje si  zak ad wodno-kanalizacyj-

ny, a wyprowadzeniem pod czenia do bu-

dynku – w a ciciel.

Formalno ci zwi zane z przy czeniem za a-

twia z regu y wykonawca, zw aszcza e przy-

czenia wykonuje si  najcz ciej zbiorowo 

dla wszystkich posesji wzd u  budowane-

go kolektora ciekowego. Na odprowadzenie 

cieków zawiera si  z zak adem wodno-ka-

nalizacyjnym umo-

w , w której obj to

cieków ustala si

na podstawie wska-

za  wodomierza za-

montowanego na ru-

rze doprowadzaj cej 

wod  do budynku. 

Je eli planujemy podlewa  ogród wod  wodo-

ci gow , to warto wyst pi  do zak adu wod-

no-kanalizacyjnego o za o enie dodatkowe-

go licznika wody na przewodzie zasilaj cym 

kran ogrodowy. Wówczas woda wykorzysty-

wana do podlewania nie b dzie obci ana 

kosztem wywozu cieków.

Koszty przy czenia ustala si  na podstawie 

lokalnych przepisów – mog  by  okre lone 

rycza towo lub za metr bie cy przy cza, 

rednio czny koszt wykonania przy cza 

wynosi 4–10 tys. z . Koszty eksploatacyj-

ne natomiast to ok. 2,5 z /m3 odprowadza-

nych cieków. 
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Czy potrzebny jest projekt 
instalacji kanalizacyjnej? 
Kiedy najlepiej j  wykona ?

Na jakim etapie budowy 
powinno si  wykona
pod czenia do sieci 
kanalizacyjnej?

Instalacja kanalizacyjna w domach jednorodzinnych jest stosun-

kowo prosta i wg obowi zuj cych przepisów nie wymaga pro-

jektu. Najcz ciej jednak projektuje si  j  jednocze nie z insta-

lacj  wodn . Projektant zaplanuje przebieg rur kanalizacyjnych, 

ich d ugo ci i rednice, spadki w kierunku odp ywu, poprowa-

dzi instalacj  mo liwie najkrótsz  drog  bez ostrych zakr tów 

pod k tem 90° oraz rozmie ci poszczególne przybory sanitarne. 

Wszystko to trzeba ustali  przed wykonaniem wylewek pod o-

gowych, zw aszcza na parterze budynku niepodpiwniczonego 

z pod og  na gruncie. 

Je li rury kanalizacyjne maj  by  schowane w bruzdach, powin-

ny by  u o one przed otynkowaniem cian i u o eniem p ytek 

ceramicznych. 

Pod czenie syfonów wykonuje si  po zamontowaniu przyborów 

sanitarnych. Trzeba pami ta  o wyprowadzeniu ponad dach od-

powietrzania instalacji: w tym celu w poszyciu dachowym powi-

nien by  zamontowany odpowiedni kominek wentylacyjny.

Rury kanalizacyjne maj  du rednic  (100–150 mm) i trze-

ba prowadzi  je ze spadkiem min. 2% w kierunku odp ywu. 

Uk ada  wi c je trzeba na etapie robót fundamentowych. Ju

wtedy warto rozplanowa  w przysz ym domu rozmieszcze-

nie urz dze  sanitarnych, tak aby cieki da o si  odprowa-

dzi  mo liwie najkrótsz  drog .

Odp ywow  rur  kanalizacyjn  doprowadzamy zawsze w po-

bli e miski ust powej w taki sposób, by na jej ko cu mo na 

by o do czy  rury odpowietrzaj ce lub pod czy  pion ka-

nalizacyjny wy ej po o onej kondygnacji. W rozleg ych do-

mach w z y azienki i WC mog  by  tak oddalone, e budy-

nek b dzie wymaga  2–3 rur cz cych instalacj  domow

z g ówn  rur  odp ywow  poza budynkiem.

fo
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h
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d

Rury kanalizacyjne uk ada si  na etapie wykonywania 

fundamentów
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W domach jednorodzinnych stosuje si  rury plastikowe 

o rednicy 16–40 mm (a, b), rury stalowe o rednicy 15–40 

mm (c) lub miedziane – 12–42 mm (d)

Do czenia rur 

w instalacji wodnej s u

mufy m.in. z gwintem 

zewn trznym 

i wewn trznym (a), 

kolanka (b) i trójniki (c) 

fo
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Z jakich rur wykonuje si  domow  instalacj  wodn ?

Woda z wodoci gu musi spe nia  normy 

i przepisy o zaopatrzeniu ludno ci w wod ,

pod wzgl dem bakteriologicznym musi wi c

by  zgodna z wymaganiami stawianymi wo-

dzie do picia, nie wymaga zatem uzdatnia-

nia. Zak ady wodoci gowe maj  obowi zek 

stale kontrolowa  jako  dostarczanej przez 

siebie wody, aby do minimum obni y  ryzy-

ko jej zanieczyszczenia.

Woda z wodoci gu mo e natomiast mie  nie-

przyjemny zapach i smak. Je li jest czerpa-

na z uj  powierzchniowych – na przyk ad 

z rzeki, dezynfekuje si  j  chlorem, który na-

daje wodzie nieprzyjemny smak.

Aby dobra  filtry, trzeba najpierw pozna

sk ad wody. Informacj  t  mo na uzyska

telefonicznie w lokalnym zak adzie wodo-

ci gów, na stronach internetowych lub od-

da  wod  do zbadania – np. w lokalnej sta-

cji sanepidu. 

Wod  w domu mo na filtrowa  – urz dze-

niami montowanymi na pocz tku domowej 

instalacji wodoci gowej albo filtrami mon-

towanymi w okre lonych miejscach instala-

cji lub filtrami dzbankowymi.

Dobór urz dze  do uzdatniania nale y po-

wierzy  fachowcom.

Je li nie odpowiada nam smak i zapach 

wody, nale y zastosowa  filtr w glowy. Mo e

mie  form  kolumny wype nionej w glem 

granulowanym, montowanej na pocz tku in-

stalacji domowej lub form  wymienialnego 

wk adu – w zestawach filtracyjnych montowa-

nych bezpo rednio przed punktami poboru 

wody do picia. Je li wk ad nie ma dodatków 

bakteriobójczych, mog  si  na nim rozwija

mikroorganizmy. Aby temu zapobiec, wska-

zane jest montowanie lampy UV za filtrem 

w glowym.

Je li woda wodoci gowa jest za twarda mo -

na zastosowa  filtry zmi kczaj ce – zmniej-

szaj  twardo  wody, usuwaj  nadmiar jo-

nów wapnia i magnezu, zapobiegaj c w ten 

sposób odk adaniu si  kamienia kot owego 

w instalacjach i urz dzeniach podgrzewa-

j cych wod  (pralkach, zmywarkach, pod-

grzewaczach wody, kot ach). Montuje si  je 

w postaci wymiennych filtrów przed urz -

dzeniami podgrzewaj cymi wod  (te nie na-

daj  si  do wody pitnej) lub przed punktami 

poboru wody albo w postaci kolumn ze z o-

em jonowymiennym (na pocz tku instala-

cji jako ko cowy element zespo u filtrów do 

uzdatniania wody). Takie kolumny regeneruje 

si , p ucz c roztworem soli kuchennej, a po-

p uczyny odprowadza do kanalizacji. 

Je li woda ma brunatny kolor, powinni my 

najpierw zbada  stan w asnej instalacji, gdy

takie zanieczyszczenia mog wiadczy  o jej 

korodowaniu.

Czy mo na poprawi  jako  wody z wodoci gu?

Gdy nie odpowiada nam smak i zapach wody 

wodoci gowej, mo na zastosowa  zestaw filtrów 

w glowych zamontowanych bezpo rednio 

na baterii (a) lub w szafce pod ni  (b)
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Dlaczego 
konieczna jest 
wentylacja 
kanalizacji?

Instalacja kanalizacyjna musi 

mie  zapewniony kontakt 

z powietrzem atmosferycznym. 

Fachowo mówi si , e wymaga 

napowietrzania – w przeciwnym 

razie podczas przep ywu cieków 

mog oby nast powa  wysysanie 

wody z syfonów. Zadaniem 

wentylacji kanalizacji jest od-

prowadzanie gazów fermenta-

cyjnych z osadników gnilnych, 

szamb czy przy czy. 

Przynajmniej jeden pion kana-

lizacyjny powinien by  wypro-

wadzony ponad dach domu – 

pozosta e piony mo na zamyka

zaworami napowietrzaj cymi.

Schemat dzia ania instalacji 

kanalizacyjnej w domu 

jednorodzinnym

Co najmniej jeden pion 

kanalizacyjny, zwykle ostatni, 

licz c od przykanalika, powinien 

by  wyprowadzony ponad dach

Do wentylacji pionów 

kanalizacyjnych stosuje si  m.in. 

wywiewki z polipropylenu PP 

Instalacja kanalizacyj-

na jest bezci nieniowa, 

a wi c cieki odprowadza-

ne s  z niej grawitacyj-

nie. Rury musz   wi c by

u o one ze spadkiem 

w kierunku odp ywu wy-

nosz cym co najmniej 

2%. Podej cia do poszcze-

gólnych przyborów po -

czone s  z pionem kana-

lizacyjnym, a dalej cieki 

odprowadzane s  do ze-

wn trznej cz ci instala-

cji, z niej za  – do szamba, 

oczyszczalni lub lokalnej 

sieci kanalizacyjnej.

Jak dzia a
instalacja 
kanalizacyjna 
w domu 
jednorodzinnym? 

fo
t.

 H
ek

an

Instalacj  kanalizacyjn  wykonuje si  g ównie 

z rur PVC czonych na kielich z uszczelk  war-

gow :

piony i podej cia do miski wc z rur o rednicy 

110 mm,

pozosta e pod czenia – z rur o rednicy 

50 mm,

podej cia pod umywalki na krótkich odcin-

kach mo na te  poprowadzi  z rur o rednicy 

40 mm lub 32 mm.

fo
t.

 C
ap

ri
co

rn
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REKLAMA

Z jakich rur i o jakich rednicach 
wykonuje si  instalacj  kanalizacyjn ?

pion

podej cie

podej cie

czyszczak

rura 
wywiewna
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Jakie odleg o ci od ró nych obiektów i wód gruntowych powinna 
uwzgl dnia  lokalizacja przydomowej oczyszczalni cieków?

Prawid owo wykonana instalacja musi by  szczelna, 

odpowiednio poprowadzona  i odpowietrzana. Rury 

nie mog  by  napr one, 

a po czenia kielichowe 

powinny by  wsuni te

na wymagan  g boko .

Je eli rury znajduj  si

w pobli u ród a ciep a,

nale y na nie na o y

os ony izolacyjne, aby 

nie odkszta ca y si  pod 

wp ywem temperatury. 

Niezalecane jest pod -

czanie kilku przybo-

rów do jednego odga zienia od pionu, 

bo mo e wtedy nast powa  wysysanie 

wody z syfonów.

Na zako czeniu odga zie  d u szych 

ni  3 m nale y zamontowa  zawory na-

powietrzaj ce. W pobli u miejsca po -

czenia z instalacj  zewn trzn  powinna 

by  zamontowana rewizja umo liwiaj -

ca czyszczenie instalacji w razie powsta-

nia niedro no ci.

Na co zwraca  uwag
przy monta u instalacji 
kanalizacyjnej, eby pó niej 
dzia a a bez zak óce ?

eby instalacja kanalizacyjna mniej 

ha asowa a, warto zastosowa  specjalne 

rury niskoszumowe  

Minimalne, wymagane odleg o ci przydomowej oczyszczalni 

cieków od ró nych obiektów i wód gruntowych

Zale nie od mo liwo ci, rury kanalizacyjne 

prowadzi si  po wierzchu cian,

os aniaj c je ekranem, w bruzdach 

wykutych w cianach i wylewce lub 

w ciankach instalacyjnych 

Jakie s  wymagania dotycz ce 
usytuowania szamba na dzia ce?

Szambo o pojemno ci do 10 m3 mo e by  wykonane w odleg o ci:

 nie mniejszej 

ni  5 m od okien 

i drzwi budyn-

ku,

 2 m od granicy 

s siedniej dzia ki 

i od drogi,

 15 m od stud-

ni.

Elementy zagospodarowania 

lub zabudowy terenu

Odleg o  w metrach od

osadnika drena u

Granica posesji lub droga 2 m 2 m 

Dom mieszkalny brak norm 5 m 

Studnia – uj cie wody pitnej 15 m 30 m 

Wody gruntowe brak norm 1,5 m 

Ruroci gi z gazem, wod  1,5 m 1,5 m 

Kable elektryczne 0,8 m 0,8 m 

Drzewa i krzewy brak norm 3,0 m 

Wymagane, 

minimalne 

odleg o ci, jakie 

nale y zachowa ,

buduj c szambo

Jakie formalno ci wymagane 
s  przy budowie przydomowej 
oczyszczalni cieków?

Na oczyszczalnie przydomowe (o przepustowo ci do 7,5 m3 na 

dob ) nie jest wymagane pozwolenie – wystarczy zamiar budo-

wy zg osi  w urz dzie gminy. Mo e jednak okaza  si , e miej-

scowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania 

oczyszczalni. Przeszkod  mo e by  równie  okresowe zalewa-

nie terenu oraz zbyt ma a powierzchnia dzia ki (wymagana mi-

nimalna odleg o  drena u od najbli szego uj cia wody w asne-

go lub s siada).

Decyduj c si  na w asn  oczyszczalni , warto zapyta  w gminie, 

czy nie przydziela dotacji na tego typu inwestycje.

studnia

dom5 m

5 m

2 m

2 m

15 m

2 m

15 m60 m

60 mstudnia

drena
rozs czaj cy

osadnik 
gnilny

szambo

studnia

dom
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Ile kosztuje szambo?

Ile kosztuje pod czenie domu do kanalizacji?

Ile kosztuje oczyszczalnia cieków z drena em rozs czaj cym?

Jak dzia a oczyszczalnia cieków?
Oczyszczalnia „neutralizuje” cieki do postaci, w której 

mo na je bez szkody dla rodowiska odprowadzi  do odbiornika (gle-

by lub rzeki czy jeziora). Poniewa  jednak dom nad rzek  czy jezio-

rem to rzadko , wi c w praktyce oczyszczone cieki rozprowadza 

si  w odpowiednio ch onnym gruncie, za po rednictwem drena u

rozs czaj cego lub studni ch onnej. Wybór metody zale y m.in. od 

wielko  dzia ki, ilo ci i stopnia zanieczyszczenia produkowanych 

cieków, g sto ci zabudowy, odleg o ci od uj cia wody oraz od kwo-

ty, jak  mo emy przeznaczy  na budow  oczyszczalni. 

Zbiornik:

elbetowy o poj. 10 m3:

z tworzyw sztucznych o poj. 10 m3:

2300–3000 z

5120–6000 z

ceny netto, kupuj c zbiornik z monta em, zap acimy 7% VAT, bez monta u – 22%

Rura przy cza 100 z /m, rednio potrzeba jej 5 m – 500 z

Szybkoz cze 300–420 z

czny koszt 3100–6920 z

Wywóz cieków 10–20 z /m3

Roczne koszty eksploatacyjne: – miesi cznie – 4-osobowa rodzina zamieszkuj ca dom jednorodzinny produkuje 

min. 12 m3 cieków, przy pojemno ci szamba wynosz cej 10 m3, min. cz stotliwo

wywo enia nieczysto ci to 15 razy w roku 

– rocznie koszty wynosz  wi c 15 ×  jednorazowy koszt ok. 150–200 z  =  2250 – 3000 z

Wykonanie projektu z uzgodnieniami 2000–3000 z

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 800–1300 z

Osadzenie studzienki z materia ami:

– betonowa

– z PVC

2000–3000 z

400–2000 z

U o enie rur z materia ami 300–500 z /m, zwykle potrzeba ok. 5 m rur, 1500–2500 z

Odebranie przy cza 600 z

czny koszt: 5300–10 400 z

Odprowadzenie cieków  2,5 z /m3

Roczne koszty eksploatacyjne:

– miesi cznie – 4-osobowa rodzina zamieszkuj ca dom jednorodzinny produkuje min. 

12 m3 cieków

–  rocznie koszty odprowadzania cieków do kanalizacji wynosz  wi c – 12 ×12 × 2,5 = 360 z

Osadnik gnilny pojemno  2–3 m3 z wyposa eniem 3000–4000 z

Rury drenarskie z PVC, d . 100–150 m 300–450 z

wir, piasek, cement 1500 z

Robocizna: 1000–1500 z

czny koszt 5800–7450 z

Roczne koszty eksploatacyjne czyszczenie zbiornika – 200–400 z

Jakie formalno ci wymagane s
przy budowie szamba?

Lokalizacj  szamba zaznacza si  na planie zagospodarowania dzia -

ki, stanowi cym za cznik do pozwolenia na budow . Poza tym 

nie trzeba dope nia adnych formalno ci. Je li zbiornik na nie-

czysto ci nie zosta  umieszczony na planie, wymagane jest zg o-

szenie zamiaru jego budowy w starostwie oraz przeprowadzenie 

inwentaryzacji powykonawczej.
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