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Najbardziej po da-

nym rozwi zaniem 

problemu cieków jest 

kanalizacja zbiorcza. 

Je li w pobli u dzia ki 

jej nie ma, trzeba zbu-

dowa  zbiornik bezod-

p ywowy (szambo) lub 

przydomow  oczysz-

czalni cieków. 
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Wbrew pozorom dobre wykonanie instalacji kanalizacyjnej jest trudniejsze ni  insta-

lacji wodoci gowej. Tak e przeróbki gotowej instalacji s  bardziej k opotliwe, bo rury 

kanalizacyjne maj  du e rednice, musz  biec z okre lonym spadkiem, a ich d ugo  po-

winna by  jak najmniejsza. 

Elementy instalacji kanalizacyjnej
Najbardziej widocznymi cz ciami instalacji kanalizacyjnej s  przybory sanitarne 

– umywalki, zlewozmywak i miski ust powe. Oprócz nich instalacja ta musi zawiera

nast puj ce elementy:

podej cia, czyli odcinki rur cz ce przybory sanitarne z pionem kanalizacyjnym;

pion kanalizacyjny, inaczej spust, czyli pionowy odcinek rury du ej rednicy, do które-

go sp ywaj cieki z podej  kanalizacyjnych (czasem tak e woda deszczowa z rynien 

i wpustów); 

poziom kanalizacyjny (przewód odp ywowy) – do którego sp ywaj cieki z jednego 

lub kilku pionów;

przykanalik (pod czenie kanalizacyjne) – przewód zbiorczy, do którego sp ywa-

j cieki z poziomów kanalizacyjnych. Przykanalik odprowadza je do zewn trznej sieci 

kanalizacyjnej lub do innego odbiornika – zbiornika bezodp ywowego zwanego potocz-

nie szambem, przydomowej oczyszczalni cieków itp. 
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 Rury i kszta tki kanalizacyjne czy si  zwykle 
na wcisk. Szczelno
zapewniaj  gumowe uszczelki

 Wywiewki chroni
wyprowadzone ponad 
dach piony przed 
przedostawaniem si
do ich wn trza wody 
deszczowej, ptaków 
i owadów
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syfon (zamkni cie wodne) – urz dze-

nie zabezpieczaj ce przed przedostawaniem 

si  gazów z instalacji kanalizacyjnej do po-

mieszcze , w których zainstalowane s

przybory sanitarne. Syfon jest elementem 

ka dej miski ust powej, do innych przy-

borów sanitarnych montuje si  go jako 

osobne urz dzenie. Obecnie najcz ciej 

stosowane s  tzw. syfony butelkowe;

wpust – urz dzenie zbieraj ce cie-

ki z odwadnianej powierzchni. Wpusty 

instaluje si  np. w pod odze gara y

i pomieszcze  gospodarczych, a tak e

w pod odze tarasów czy nawierzchniach 

podwórzy i podjazdów, sk d zbieraj

wody opadowe;

czyszczak – szczelnie zamykany otwór 

rewizyjny umo liwiaj cy oczyszczenie 

niedro nego przewodu  kanalizacyjnego. 

Czyszczaki montuje si  w dolnej cz ci pio-

nów kanalizacyjnych oraz na przewodach 

odp ywowych d u szych ni  15 m;

przewody wentylacyjne – s u ce do na-

powietrzania kanalizacji i usuwania z niej 

gazów towarzysz cych rozk adowi cieków. 

Podstawowym sposobem wentylacji jest wy-

prowadzenie pionów wentylacyjnych ponad 

dach;

zabezpieczenia przeciwzalewowe – za-

pobiegaj ce zalaniu nisko po o onych po-

mieszcze  – przede wszystkim piwnic 

– przez cieki cofaj ce si  z kanalizacji ze-

wn trznej (np. w czasie gwa townych opa-

dów deszczu).

Zasady monta u instalacji
Domowa instalacja kanalizacyjna niemal za-

wsze projektowana jest jako grawitacyjna 

– cieki sp ywaj  w niej pod w asnym ci -

arem. Jednak nawet drobne z pozoru b -

dy wykonawcze wystarcz , by kanalizacja 

dzia a a niew a ciwie. 

Spadek rur. Poziome odcinki rur uk a-

da si  zawsze ze spadkiem w kierunku od-

p ywu cieków. Jako warto  minimaln

przyjmuje si  zwykle 2–3%, czyli 2–3 cm 

na ka dy metr d ugo ci przewodu. Nie za-

leca si  jednak uk adania rur ze spadkiem 

wi kszym ni  15%. Je li spadek b dzie zbyt 

ma y, to cieki b d  sp ywa le, w rurach 

od o y si  te  wi cej osadu (zanieczysz-

cze ), który jeszcze bardziej b dzie hamo-

wa  przep yw, a  w ko cu rura zostanie ca -

kowicie zatkana. 

Trasy rur kanalizacyjnych powinny by

dobrze przemy lane – bez zb dnych zmian 

kierunku czy spadku. 

Po czenia. Ich wykonanie wymaga szcze-

gólnej staranno ci, gdy  od niej zale y

szczelno  instalacji, która w wi kszo ci zo-

stanie zakryta podczas robót wyko czenio-

wych. Liczba z czek powinna by  ograni-

czona do minimum, bo dobry instalator wie, 

e zwi kszaj  one opory przep ywu i to g ów-

nie na nich odk adaj  si  zanieczyszczenia. 

Niewskazane jest te  nadu ywanie karbowa-

nych rur elastycznych (tzw. harmonijek), któ-

re wprawdzie u atwiaj  monta , ale sprzyja-

j  osadzaniu si  zanieczyszcze  i pogarszaj

przez to dro no  instalacji. 

Uwaga! Wewn trz budynku przewody kana-

lizacyjne prowadzi si  poni ej przewodów 

elektrycznych i gazowych. 

Wentylacja instalacji. Instalatorom zdarza 

si  zapomina  o wentylacji rur, inni stosuj

zawory napowietrzaj ce tam, gdzie bez 

problemu mo na wyprowadzi  pio-

ny ponad dach. Zawory napowie-

trzaj ce s  zawodne: je li podczas 

eksploatacji utrac  szczelno , do 

pomieszcze  zaczn  nap ywa   wy-

ziewy z kanalizacji. Stosowanie zawo-

rów napowietrzaj cych jest dopuszczalne, 

ale lepszym rozwi zaniem jest zawsze wy-

prowadzenie pionu ponad dach. 

Przej cia przez ciany i stropy. Przej cia 

rur wykonuje si  zawsze prostopadle do 

przegród – przez umieszczone w nich 

tuleje o rednicy oko o 3 cm wi kszej 

od tych rur. Na tuleje najcz ciej u y-

wa si  rur z tworzywa, a woln  prze-

strze  wype nia trwale elastycznym 

materia em – we n  mineraln , siliko-

nem itp., aby przez przej cia instalacji  

nie przenika y d wi ki. 

Uwaga! Po czenia rur trzeba rozmiesz-

cza  tak, by nie wypada y w grubo ci 

cian ani stropów.

Podej cia

rednica. Rury tworz ce podej cia musz

mie rednic  dostosowan  do ilo ci sp y-

waj cych nimi cieków. W praktyce oznacza 

to, e trzeba je dobra  zale nie od tego, jakie 

przybory kanalizacyjne s  do nich przy czo-

ne. Ogólna zasada mówi te , e rednice rur 

po o onych bli ej odp ywu z budynku nie 

mog  by  mniejsze ni rednica wcze niej-

szych odcinków instalacji, bo sp ywa nimi 

coraz wi cej cieków. W efekcie rednica po-

dej cia nie mo e by  mniejsza od rednicy 

odp ywu z przyboru sanitarnego, rednica 

pionu kanalizacyjnego musi by  co najmniej 

równa rednicy najwi kszego z przy czo-

nych do niego podej  itd. 

W przepisach okre lono tylko rednice 

minimalne, ale np. zaleca si  zwi kszenie 

rednic przewodów odp ywowych, gdy na 

trasie podej cia s  wi cej ni  trzy za ama-

nia. Cho  jednak rury wi kszej rednicy za-

pewniaj  lepszy sp yw cieków i rzadziej si

zatykaj , trzeba pami ta , e im s  grubsze, 

tym  trudniej je ukry .

D ugo  poziomych odcinków instala-

cji (w tym przypadku podej ) tak e powin-

na by  jak najkrótsza, by nie utrudnia  sp y-

wu cieków. 

Misk  ust pow  przy czamy do podej-

cia o rednicy 100 mm, jego d ugo  (od-

leg o  od pionu) nie powinna za  prze-

kracza  1 m. Je li podej cie jest d u sze, 

powinno by  dodatkowo wentylowane. 

Pozosta e przybory – wann , zlewozmy-

wak, pralk  itp. przy cza si  do podej

o rednicy 50 mm. Przepisy pozwalaj  na 

wykonanie dla pojedynczej umywalki lub 

bidetu podej cia o rednicy 40 mm, jed-

nak nieco wi ksze u atwia sp yw cieków. 

D ugo  podej cia nie powinna by  wi ksza 

ni  3 m (dla wanny – 2 m), je li jest d u sze, 

to podej cie musi by  wentylowane lub jego 

rednic  powi ksza si  do 70 mm. 

Je li do jednego podej cia przy cza si  kil-

ka przyborów, to trzeba uwzgl dni  wi kszy 

przep yw cieków, jednak w domach jednoro-
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dzinnych zwykle nie jest konieczne stosowa-

nie wówczas podej  o wi kszej rednicy ni

70 mm. Misek ust powych nie przy cza si

do jednego podej cia razem z innymi przy-

borami. 

Wpusty odprowadzaj ce wod  z pod ogi 

gara u, kot owni, tarasu przy cza si  do po-

dej  tej samej rednicy, co rednica wpustu 

(zwykle od 50 do 100 mm).

Rozmieszczenie i monta  podej

Te odcinki instalacji ukrywa si  zwykle 

w bruzdach ciennych i os ania warstw  tyn-

ku na siatce lub p yt  gipsowo-kartonow .

Uchwyty mocuj ce powinny umo liwia

ruchy termiczne rur. Umieszcza si  je co 

50–80 cm oraz zawsze w pobli u przyborów. 

Podej cia czy si  z pionami pod k tem 45°, 

wykorzystuj c do tego kszta tki (trójniki lub 

czwórniki). Podej cia powinny mie  jak naj-

mniej za ama  czyli zmian kierunku prze-

biegu. 

Uwaga! Podej cie prowadz ce z miski ust -

powej powinno znale  si  poni ej innych 

na danej kondygnacji, inaczej woda sp y-

waj ca do pionu po sp ukiwaniu toalety 

b dzie wysysa a wod  z syfonów innych 

przyborów, a do pomieszcze  b d  przeni-

ka  gazy kanalizacyjne.

Syfony 

Syfony zabezpieczaj  przed przedostawa-

niem si  gazów z kanalizacji do pomiesz-

cze . Woda z syfonów mo e zosta  wyssa-

na, mo e te  odparowa , je li z przyboru 

korzystamy bardzo rzadko (np. z umywal-

ki albo wpustu pod ogowego w pomiesz-

czeniu gospodarczym). Trzeba pami ta

o zapewnieniu dobrego dost pu do syfonu, 

gdy  gromadz  si  w nim zanieczyszcze-

nia, które trzeba co pewien czas usuwa .

Dlatego np. w obudowie wanny wyko-

nuje si  otwory rewizyjne, tak by po ich 

otwarciu mo liwy by  demonta  syfonu. 

Zatykaniu si  syfonów warto zapobiega ,

stosuj c sitka wychwytuj ce zanieczysz-

czenia sta e. 

Wpusty pod ogowe i podwórzowe

Najcz ciej montuje si  je w pomieszcze-

niach, w których pod og  wygodnie mo -

na umy  strumieniem wody, a wi c w gara-

ach, kot owniach na paliwo sta e, a czasem 

te  w pomieszczeniach gospodarczych. 

Wpusty bywaj  te  instalowane w pral-

niach, gdzie  atwo o zalanie pod ogi, a nie-

kiedy te   w azienkach, w których pod o-

ga ukszta towana z odpowiednim spadkiem 

umo liwia zrezygnowanie z brodzika. 

Na zewn trz domu wpusty s u  do od-

wadniania tarasów, podwórzy i wjazdów do 

gara y. Sp ywaj c  z nich wod  odprowadza 

si  do kanalizacji deszczowej, studni ch on-

nej usytuowanej na dzia ce, rowu meliora-

cyjnego itp. 

Kratki zamykaj ce wpusty od góry musz

mie  odpowiedni  wytrzyma o  – podwó-

rzowe powinny wytrzymywa  nacisk kó

samochodu. 

W dolnej cz ci wpustu podwórzowego 

znajduje si  osadnik zatrzymuj cy np. li cie, 

piasek  i inne zanieczyszczenia, które trzeba 

systematycznie usuwa .

Syfon wpustu podwórzowego mo e by

oddalony od wpustu i umieszczony w bu-

dynku, co zapobiega zamarzaniu wody znaj-

duj cej si  w syfonie. 

Uwaga! Odprowadzenie wody do kanaliza-

cji lub rowu melioracyjnego wymaga zgo-

dy ich w a ciciela. Trzeba j  te  uzyska

na odprowadzenie do takich odbiorników 

wody deszczowej sp ywaj cej z dachu (po 

uzyskaniu  pozwolenia na przyk ad na od-

prowadzanie wody z opadów do kanaliza-

cji, rury spustowe mo na przy czy   bez-

po rednio do sieci). 

Piony kanalizacyjne

Zbieraj cieki sp ywaj ce podej ciami 

z przyborów sanitarnych. Pion powinien 

mie  jednakow rednic  na ca ej swej d u-

go ci; najcz ciej jest to 100 mm, mniejsze 

rednice (zazwyczaj 70 mm) mog  mie  tyl-

ko te piony, do których nie jest przy czona 

miska ust powa. 

Piony wyprowadza si  na 0,5–1 m ponad 

dach budynku (by nie zosta y zasypane nie-

giem) i ko czy  tzw. wywiewk , która zapew-

nia wentylacj  instalacji. Przez wywiewk  nie 

tylko uchodz  ponad dach gazy kanalizacyjne, 

ale te  zasysane jest przez ni  powietrze, gdy 

rurami sp ywaj cieki, co zapobiega wysysa-

niu wody z syfonów.  Zamiast wywiewek na 

pionach mo na te  stosowa  zawory napowie-

trzaj ce, pod warunkiem jednak, e przynaj-

Syfony butelkowe s
obecnie najpopular-
niejsze – wyposa-
a si  w nie prawie 

wszystkie umywalki 
i zlewozmywaki

 W tym pomieszczeniu z usuni ciem wody z zalanej pod ogi poradzi sobie wpust pod ogowy
 Wyposa one w gumowe podk adki uchwyty pio-

nu kanalizacyjnego nieco t umi  d wi ki powstaj -
ce przy sp ywie cieków
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mniej jeden pion na ka dym przewodzie od-

p ywowym jest  wyprowadzony ponad dach. 

Musi to by  pion po o ony najdalej od przy-

kanalika (odprowadzenia cieków poza bu-

dynek), bo zawory napowietrzaj ce nie za-

pewniaj  usuni cia gazów z instalacji. Zawór 

napowietrzaj cy powinien znale  si  co naj-

mniej 1 m ponad najwy ej po o onym syfo-

nem przyboru pod czonego do pionu. 

W dolnej cz ci pionów wykonuje si

czyszczaki, czyli otwory rewizyjne pozwala-

j ce w razie potrzeby usun  osady z zatka-

nego pionu. Pokrywy czyszczaków musz

by  szczelne, dlatego wyposa a si  je w gu-

mowe uszczelki.

Prowadzenie pionów kanalizacyjnych. 

Umieszcza si  je w kana ach instalacyjnych 

(szachtach), bruzdach wykonanych w cia-

nach, ewentualnie prowadzi po wierzchu 

cian i os ania si  je p ytami gipsowo-

-kartonowymi. 

Uwaga! Szachtów i bruzd nie nale y zamuro-

wywa , lecz jedynie os oni  p yt  gipsowo-

-kartonow  lub warstw  tynku na siatce. Piony 

kanalizacyjne mocuje si  do ciany uchwyta-

mi w odst pach oko o 1 m. Uchwyty musz

pozwala  na swobodne przesuwanie si  rur. 

Zwykle s  te  wyposa one w gumowe pod-

k adki (opaski), by nie przenosi y drga . Piony 

otula si  niekiedy warstw  we ny mineral-

nej t umi cej d wi ki powstaj ce przy sp y-

wie cieków. 

Przewody odp ywowe i przykanalik

Przewody odp ywowe, czyli poziomy  kanali-

zacyjne wykonuje si  najcz ciej z rur o red-

nicy 150 mm; mniejsz  mo na stosowa  tylko 

wówczas, gdy przewód ma odprowadza cie-

ki z pionu, do którego pod czone s  jedynie 

umywalki i nie wi cej ni  jedna miska ust po-

wa – ale zawsze z zachowaniem podanej wcze-

niej zasady, e rednica przewodu odp ywo-

wego nie mo e by  nigdy mniejsza od rednicy 

pionu. Oczywi cie niezb dne jest tak e za-

chowanie odpowiedniego spadku (2–3%) po-

ziomów kanalizacyjnych, a gdy s  one bardzo 

d ugie, wyposa a si  je w czyszczaki – w od-

st pach nie wi kszych ni  15 m. 

Prowadzenie przewodów odp ywowych. 

Najcz ciej prowadzi si  je pod pod og  naj-

ni szej kondygnacji lub w piwnicy – po 

wierzchu pod stropem albo na jej cianach. 

Powinny przebiega  prostopadle lub równo-

legle do fundamentu. Je li s  prowadzone 

w gruncie, musz  by  oddalone od fundamen-

tu tak, by w razie konieczno ci ich wymia-

ny mo na by o wykona  wykop bez narusza-

nia stateczno ci budynku. Rury prowadzone 

po wierzchu, pod stropem lub na cianach 

piwnicy zabieraj  troch  miejsca, lecz z dru-

giej strony atwiejsza jest kontrola ich stanu 

oraz ewentualne naprawy. Je li rury uk ada-

ne s  pod pod og , to trzeba szczególnie sta-

rannie sprawdzi  szczelno  wszystkich po -

cze , bo w przysz o ci dost p do nich b dzie 

bardzo trudny. Rury odprowadzaj ce cie-

ki z budynku, a wi c poziomy kanalizacyjne 

i przykanalik trzeba zabezpieczy  przed za-

marzaniem. W tym celu nale y je umie ci

poni ej g boko ci przemarzania gruntu, tj. 

na g boko ci od 0,8 do 1,2 m (zale nie od re-

gionu). Je li to niemo liwe, rury trzeba os o-

ni  warstw  izolacji termicznej z nienasi -

kliwego materia u (zwykle u ywa si  do tego 

keramzytu lub styropianu).

Rury kanalizacyjne umieszcza si  w gruncie 

nie bli ej ni :

1,5 m od przewodów wodoci gowych i ga-

zowych;

0,8 m od kabli energetycznych;

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Poziomy kanalizacyjne odprowadzaj cie-

ki do przykanalika, czyli przewodu zbior-

czego, którym p yn  wszystkie cieki z domu. 

rednica przykanalika tak e nie mo e by

mniejsza od rednicy najwi kszego przewo-

du odp ywowego i zwykle wynosi 150 mm. 

W miejscu ich po czenia cz sto montuje si

studzienk  kanalizacyjn  (zw aszcza gdy prze-

wodów odp ywowych jest kilka). Przykanalik 

odprowadza cieki do odbiornika  cieków 

– sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodp ywo-

wego lub przydomowej oczyszczalni. 

Zabezpieczenia przeciwzalewowe. Zwane 

te  zasuwami burzowymi, zabezpiecza-

j  przed cofni ciem si cieków z kanaliza-

cji zewn trznej i zalaniem pomieszcze  po-

o onych poni ej kana u ulicznego – przede 

wszystkim piwnic. Zagro enie dotyczy do-

mów, przy czonych do do kanalizacji ogól-

nosp awnej. W takiej sieci p yn  zarówno 

cieki bytowo-gospodarcze, jak i deszczowe. 

Podczas ulewnego deszczu kana  mo e nie 

by  w stanie wystarczaj co szybko odprowa-

dzi  wod , która zalewa nisko po o one po-

mieszczenia, cofaj c si  przez umieszczone 

Je li podczas remontu lub przebudowy 

domu trzeba zainstalowa  przybory  sani-

tarne z dala od pionu lub w miejscu, z które-

go cieki nie mog  odp ywa  grawitacyjnie 

(np. w piwnicy poni ej poziomu odprowa-

dzenia cieków do odbiornika), mo na za-

stosowa  zestaw rozdrabniaj co-przepom-

powuj cy wymuszaj cy przep yw cieków 

pod ci nieniem. Taka sytuacja na szcz cie 

nie zdarza si  zbyt cz sto, zwykle gdy pod-

czas remontu decydujemy si  na wykona-

nie dodatkowej azienki. 

Zestawy 
rozdrabniaj co-
-przepompowuj ce

Zestaw rozdrabniaj co-przepompowuj cy montu-
je si  najcz ciej za misk  ust pow . Nie b dzie 
widoczny, je li zastosujemy stela  podtynkowy

Zasuwa burzowa zabezpiecza po o one w piwnicy pomieszczenie gospodarcze przed zalaniem

fo
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w nich przybory sanitarne. Urz dzenie prze-

ciwzalewowe umieszcza si  na przewodzie 

odp ywowym prowadz cym od tych przybo-

rów. Najlepiej je li do przewodu s  przy czo-

ne tylko przybory na tej kondygnacji, wów-

czas zamkni cie przep ywu cieków przez 

urz dzenie przeciwzalewowe nie zak óca

funkcjonowania reszty instalacji. 

Z czego wykona  instalacj ?
W nowych domach instalacje kanalizacyj-

ne wykonuje si  wy cznie z tworzyw sztucz-

nych, najcz ciej – z polichlorku winylu 

(PVC). Mo na kupi  te  rury z polipropyle-

nu (PP) lub polietylenu (PE), jednak w domach 

jednorodzinnych rodzaj tworzywa nie ma 

wi kszego znaczenia. W szczególnych sytu-

acjach, na przyk ad  na pion kanalizacyjny bie-

gn cy w cianie salonu, mo na u y  specjalnej 

rury tzw. niskoszumowej, która t umi odg o-

sy przep ywu cieków. Rury kanalizacyjne -

czy si  zwykle na po czenia kielichowe, któ-

rych szczelno  zapewnia gumowa uszczelka. 

Takie po czenie zapewnia swobod  ruchów 

rur pod wp ywem zmian temperatury. 

W kanalizacji zewn trznej niekiedy stosu-

je si  rury kamionkowe, betonowe i eliwne. 

W instalacjach domowych ich u ycie nie ma 

jednak uzasadnienia. 

Odprowadzanie cieków 
cieki pochodz ce z domowej instalacji kana-

lizacyjnej musz  trafi  do kanalizacji zbior-

czej, a je li jej nie ma, to do:

szczelnego zbiornika zwanego szambem, 

z którego wywiezie je nast pnie wóz aseniza-

cyjny, albo

przydomowej oczyszczalni cieków.

Decyzja o tym, dok d odprowadza cie-

ki,  zale y od nas tylko cz ciowo: wiele jest 

dzia ek po o onych z dala od kanalizacji, 

nie wsz dzie warunki gruntowo-wodne oraz 

wielko  dzia ki umo liwiaj  zastosowanie 

przydomowych oczyszczalni, ograniczenia 

mog  te  wynika  z lokalnych przepisów.

Przy czenie domu do sieci kanalizacyjnej

W rejonach skanalizowanych preferowanym 

rozwi zaniem jest przy czenie domu do sieci 

kanalizacyjnej, zreszt  wymagaj  tego zwykle 

zapisy w miejscowych planach zagospodaro-

wania. Jest to rozwi zanie najmniej k opotli-

we, wymaga jedynie uzgodnienia warunków 

przy czenia z lokalnym przedsi biorstwem 

wodoci gowo-kanalizacyjnym (w a cicielem 

sieci). Zamiar budowy przy cza trzeba te

30 dni wcze niej zg osi  do starostwa powia-

towego. Je li urz d nie wniesie w tym czasie 

sprzeciwu, to mo na rozpocz  prace. 

Uwaga! W rozliczeniu za odprowadzenie cie-

ków standardowo przyjmuje si , e ich ob-

j to  jest równa ilo ci zu ytej wody wodo-

ci gowej. Je li woda z wodoci gu ma by

u ywana do podlewania ogrodu, warto uzy-

ska  zgod  na za o enie drugiego wodomie-

rza i rozliczanie si  z przedsi biorstwem 

wod.-kan. tylko za tak  ilo cieków, jaka od-

powiada faktycznemu zu yciu wody w domu. 

Zbiornk bezodp ywowy

Odprowadzenie cieków do szczelnego, bez-

odp ywowego zbiornika nazywanego potocz-

nie szambem, to wci  najpopularniejsze roz-

wi zanie na terenach nieskanalizowanych. 

Je li pojemno  zbiornika nie przekracza 

10 m3, to wystarczy, gdy w zabudowie jedno-

rodzinnej znajdzie si  on w odleg o ci min. 

15 m od studni oraz 2 m od granicy dzia ki 

lub drogi oraz 5 m od okien i drzwi zewn trz-

nych do pomieszcze  przeznaczonych na po-

byt ludzi (nie dotyczy to np. gara u i kot ow-

ni). Mo e by  te  umieszczony bli ej granicy 

dzia ki, je li s siaduje z podobnymi urz dze-

niami na drugiej dzia ce. Zbiorników bezod-

p ywowych nie wolno sytuowa  w miejscach 

nara onych na powodzie oraz zalanie woda-

mi opadowymi (np. w obni eniach terenu). 

Zbiornik musi by  wyposa ony w pokryw

z w azem oraz rur  wentylacyjn  (odpowie-

trzenie) wyprowadzon  co najmniej 0,5 m po-

nad poziom terenu. 

Pojemno  zbiornika musi by  dostosowa-

na do ilo ci cieków powstaj cych w domu. 

rednio przyjmuje si , e 1 osoba produku-

je 150–200 litrów cieków dziennie, zatem 

zbiornik powinien pomie ci cieki domowe 

z co najmniej 2–3 tygodni.  

Uwaga! Je li cieki s  odprowadzane do 

zbiornika przydomowego, warto  stosowa

preparat zawieraj cy bakterie rozk adaj ce

cieki – ich koszt jest niewielki, a praktycz-

nie eliminuj  przykry zapach. 

Zbiornik na cieki jest stosunkowo tani, jed-

nak koszty wywozu nieczysto ci s  du e i sys-

tematycznie rosn .

Zbiornik na cieki najlepiej ku-

pi  gotowy – z betonu lub tworzy-

wa – jest wówczas solidny i nie trze-

ba martwi  si  o jego szczelno .

Zbiorniki betonowe wymagaj  do 

Zasada dzia ania zabezpieczenia przeciwzale-
wowego. Mo e to by  tak e urz dzenie monto-
wane na podej ciu do pojedynczego przyboru

Rury niskoszumowe warto zastosowa , gdy szcze-
gólnie zale y nam na wyt umieniu odg osów p y-
n cych cieków

 Zbiornik bezodp ywowy mo e by
wyposa ony w czujnik poziomu na-
pe nienia. Zabezpiecza to przed jego 
przepe nieniemfo

t.
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Normalny przep yw cieków – klapa otwarta

cieki cofaj  si , ich napór automatycznie 
zamyka klap

Klapa zamkni ta r cznie (d wigni ), np. na czas 
d u szej nieobecno ci domowników
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transportu i monta u samochodu ci arowe-

go z d wigiem.

Dawniej zbiorniki na cieki wykonywano 

z kr gów betonowych, jednak dobre uszczel-

nienie dna oraz po cze  kr gów w takim 

zbiorniku jest bardzo trudne, nawet z u yciem 

specjalnych zapraw, tworz cych odporn  na 

dzia anie cieków pow ok .

Dla trwa o ci zbiornika betonowego naj-

wa niejsza jest jako  betonu.  Powinien to 

by  beton zag szczany i o obni onej nasi -

kliwo ci. Paradoksalnie najszybciej ulega 

uszkodzeniu górna cz  zbiornika i jego po-

krywa, która nie ma bezpo redniego kontak-

tu ze ciekami – w kontakcie z par  wodn

dochodzi tam do kondensacji r cych zwi z-

ków siarki, powstaj cych w wyniku rozk a-

du cieków. 

Zbiorniki bezodp ywowe z tworzyw sztucz-

nych s  o wiele l ejsze od betonowych, co bar-

dzo u atwia transport i monta , s  te  szczel-

ne i odporne na niszcz ce dzia anie cieków. 

Wymagaj  jednak solidnego zakotwienia 

w gruncie, szczególnie je li jest to grunt glinia-

sty lub podmok y, by nie zosta y wypchni -

te na powierzchni  lub zniszczone (pod wp y-

wem wysadzin mrozowych lub parcia wód 

gruntowych). Na to zjawisko zbiornik jest 

szczególnie nara ony, gdy jest pusty (i bardzo 

lekki). Je li wi c zamontujemy go du o wcze-

niej, ni  zaczniemy korzysta  z kanalizacji, 

mo na go obci y , wype niaj c wod .

 Drena  rozs czaj cy

Najpopularniejszym rodzajem przydo-

mowej oczyszczalni jest drena  rozs -

czaj cy – stosunkowo niedrogi nie tyl-

ko w eksploatacji (nie wymaga 

bowiem zasilania energi  elek-

tryczn ), ale te  inwestycyjnie. 

Ten rodzaj oczyszczalni mo na 

stosowa  na dzia kach, gdzie mo -

liwe jest spe nienie nast puj cych 

warunków: 

odleg o  pomi dzy studni  a najbli szym 

przewodem rozs czaj cym cieki musi wyno-

si  co najmniej 30 m (na ma ych dzia kach to 

cz sto niemo liwe);

grunt musi by  przepuszczalny (piaszczy-

sty), a zwierciad o wód gruntowych po o one 

przynajmniej 1,5 m poni ej rur drenarskich. 

Rury drena u rozs czaj cego uk ada si  na 

g boko ci 0,6–1,2 m pod powierzchni  te-

renu, a wi c wody gruntowe musz  znajdo-

wa  si  na g boko ci co najmniej 2,1–2,7 m. 

Je li poziom wód gruntowych jest wysoki, to 

mo na wykona  ewentualnie nasyp, zwany 

kopcem filtracyjnym, w którym prowadzi si

rury drenarskie. Jednak wymaga to zwykle 

zamontowania pompy spi trzaj cej (podno-

sz cej) cieki. 

W miejscach przebiegu rur drenarskich nie 

sadzi si  ro lin o g bokim systemie korze-

niowym, bo korzenie obros yby lub uszko-

dzi y rury. 

Pocz tkowym elementem oczyszczalni jest 

zatrzymuj cy zanieczyszczenia sta e osad-

nik gnilny, przez który przep ywaj cieki 

w pierwszym etapie oczyszczania. Mo na go 

umie ci  nawet bezpo rednio przy budyn-

ku, jednak pod warunkiem e b dzie wenty-

lowany za po rednictwem najbli szego pio-

nu kanalizacyjnego, którego wylot znajdzie 

si  co najmniej 0,6 m powy ej górnej kraw -

dzi okien i drzwi zewn trznych. Pojemno

osadnika dla czteroosobowej rodziny wyno-

si ok. 2 m3.

Z osadnika cieki trafiaj  do studzienki roz-

dzielczej, a nast pnie do rur drenarskich. 

Przez perforowane cianki rur przes czaj

si  stopniowo do gruntu, gdzie s  rozk adane 

przez bakterie. Dla zapewnienia swobodnego 

przep ywu cieków rury uk ada si  ze spad-

kiem 3–5% w kierunku przep ywu. 

Rur drenarskich, zwykle o rednicy 

ok. 100 mm, nie umieszcza si  bezpo rednio 

w gruncie, lecz w warstwie wiru lub t ucz-

nia; zapobiega to zamuleniu (zatkaniu) dre-

nów. Przeci tnie przyjmuje si , e na jednego 

ZDANIEM EKSPERTA

Jakie rozwi zania mo na zastosowa , gdy dzia ka jest zbyt ma a, by wykorzysta

typowy drena  rozs czaj cy lub gdy poziom wód gruntowych jest wysoki?

Pakiety drena owe

Oczyszczalnie cieków z pakietami drena owymi s  stosowane na ma ych dzia kach przy grun-

cie bardzo dobrze przepuszczalnym (piasek). 

Pakiety drena owe s  zamiennikiem wiru w tradycyjnych oczyszczalniach. Specjalny mate-

ria  filtracyjny pakietów drena owych pozwala na zapewnieniu lepszego dost pu tlenu do cie-

ków i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do gleby. Wykorzystanie pakietów drena owych 

pozwala na pi ciokrotne zredukowanie powierzchni wymaganej pod oczyszczalnie. W przypad-

ku oczyszczalni dla 4 osób oznacza to zmniejszenie wymaganej powierzchni z 80 m2 (drena  na 

wirze) do 15 m2 (drena  na pakietach). 

Oczyszczalnie z osadem czynnym

Oczyszczalnie z osadem czynnym niskoobci onym mo na zastosowa  w ka dych warunkach 

gruntowo-wodnych. Oczyszczalnie zajmuj  bardzo ma o miejsca – jedynie od 2,6 do 4 m2 . Wszelkie 

procesy biologiczne realizowane s  w jednym szczelnym zbiorku podzielonym na 3 komory. 

Adam Nosek z firmy Delfin

Nawet du y zbiornik z tworzywa sztucznego jest lekki, a wi c atwy w transporcie i monta u

fo
t.
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 Gotowy zbiornik z betonu jest ca kowicie szczel-
ny i odporny na parcie gruntu

fot. Probud
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mieszka ca potrzeba oko o 15 m ci gu dre-

narskiego.

Drena  rozs czaj cy powinien by  napo-

wietrzany, dlatego na ko cach drenów mon-

tuje si  pionowe rury wentylacyjne. 

Prawid owe wykonanie oczyszczalni z dre-

na em wymaga do wiadczenia i staranno ci 

oraz sprawdzenia warunków gruntowo-wod-

nych na dzia ce, czego niestety wielu wyko-

nawców nie robi. Wykonanie takiej oczysz-

czalni warto wi c powierzy  dobrej ekipie, 

bo naprawa le zrobionej instalacji jest praco-

ch onna, a wi c tak e kosztowna. 

Po oko o 10 latach eksploatacji drena  wy-

maga odkopania i oczyszczenia. 

Z o e biologiczne

Takie oczyszczalnie nadaj  si  na niewiel-

kie dzia ki lub na tereny z p ytko zalegaj -

c  wod  gruntow . Rozk ad cieków zacho-

dzi w nich nie w gruncie, ale w specjalnym 

zbiorniku, w którym znajduje si  warstwa 

u o onego na ruszcie gruboziarnistego kru-

szywa lub innego materia u. Jest to w a nie 

z o e, które zraszane przez cieki i natlenia-

ne sprzyja  rozwijaniu si  bakterii tlenowych 

rozk adaj cych cieki. Z o e musi by  za-

bezpieczone przed mrozem. cieki ze z o a,

oczyszczone ju  w bardzo du ym stopniu, 

odprowadza si  nast pnie do studni ch on-

nej, ewentualnie do rowu melioracyjnego lub 

zbiornika wodnego (po uzyskaniu tzw. po-

zwolenia wodno-prawnego).  

Budowa oczyszczalni z drena em wymaga do
du ej dzia ki. Nad rurami drenarskimi nie wolno te
sadzi  ro lin o g bokim systemie korzeniowym

rura wywiewna

dop yw cieków

p yta os aniaj ca

piasek

glina

wir

Budowa studni ch onnej

Oczyszczalnia ze z o em biologicznym zajmu-
je niewiele miejsca i mo na j  wykona  nawet 
wówczas, gdy poziom wód gruntowych na dzia -
ce jest wysoki

ry
s
. 
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studzienka

rozdzielacza rury drenarskie

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej oraz szamba lub oczyszczalni?

PRZYDATNE ADRESY

KANALIZACJA

ACO   tel. 022 767 05 00 www.aco.pl

BORYSOWSKI  tel. 022 751 47 77 www.borysowski.com

CAPRICORN  tel. 074 854 05 83 www.capricorn.pl

KARMAT   tel. 017 856 03 76 www.karmat.pl

KESSEL   tel. 071 774 67 69 www.kessel.pl

PIPELIFE   tel. 058 774 88 88 www.pipelife.pl

PLASTBOR  tel. 022 756 88 83 www.plastbor.com.pl

PROBUD   tel. 032 677 26 60 www.probud.pl

REHAU   tel. 061 84 98 400 www.rehau.pl

WAVIN   tel. 061 891 10 00 www.wavin.pl

SZAMBA I OCZYSZCZALNIE

DELFIN   tel. 041 27 83 555 www.delfin-polska.pl

EKOFINN-POL  tel. 058 684 87 03 www.ekofinn.pl

NARO   tel. 061 814 74 00  www.szamba-baseny.com.pl

POZ–PLAST  tel. 061 816 45 64 www.pozplast.pl

PROBUD   tel. 032 677 26 60 www.probud.pl

Za wykonanie instalacji kanalizacyjnej w domu zap acimy ok. 2 000 z .

To przede wszystkim robocizna, bo koszt materia ów potrzebnych do jej wy-

konania jest niski – cena 1 m rury o rednicy 50 mm (PVC) nie przekracza 

5 z , podobne s  ceny kszta tek. Rury i kszta tki u ywane do budowy pionów 

(zwykle rednicy 110 mm) s  oko o dwukrotnie dro sze, nadal jednak s  to 

niewielkie sumy. Rozliczaj c si  z hydraulikiem najcz ciej umawiamy si

z nim na wykonanie ca ej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zwykle okazuje si

to korzystniejsze, ta sama osoba odpowiada te  za ca o  prac.

Wykonanie przydomowej oczyszczalni cieków z drena em rozs czaj cym 

to nast puj ce koszty:

materia y i monta ok. 6000–8000 z ,

eksploatacja roczna 150–250 z .

Wykonanie oczyszczalni z osadem czynnym kosztuje za :

10 000–15 000 z

eksploatacja roczna 250–450 z .

Mo emy te  wykona  szambo za które zap acimy:

za zbiornik wraz z monta em 4000–6000 z otych, 

koszt eksploatacyjny 15–18 z  za wywóz 1 m3 cieków. 

Zak adaj c typowe zu ycie wody wynosz ce oko o 200 litrów na osob

w ci gu doby, dla czteroosobowej rodziny oznacza oby to ok. 360–430 z

miesi cznie za wywóz nieczysto ci. W praktyce jest to nawet o po ow

mniej, bo osoby korzystaj ce z w asnego szamba zdecydowanie bardziej 

staraj  si  oszcz dza  wod  ni  mieszka cy domów pod czonych do ka-

nalizacji zbiorczej. 


