DYLEMATY

PYTANIE CZYTELNIKA

W miejscowoĂci, w której
zaczynamy budowaÊ, trwajÈ
prace nad planowaniem sieci
kanalizacyjnej. Jednak to, kiedy bÚdziemy siÚ mogli do niej
podïÈczyÊ, jest jednÈ wielkÈ
niewiadomÈ. W tej sytuacji nie
wiemy, na co siÚ zdecydowaÊ
– na szambo czy na oczyszczalniÚ.
Wybór sposobu odprowadzenia
Ăcieków zaleĝy przede wszystkim od formalnych moĝliwoĂci
budowy oczyszczalni oraz
warunków gruntowych. JeĂli
grunt pozwala na bezpoĂrednie
uïoĝenie w nim drenów rozsÈczajÈcych, a na dziaïce moĝna
pobudowaÊ oczyszczalniÚ, to
takie rozwiÈzanie bÚdzie korzystniejsze. Jednak trzeba
liczyÊ siÚ z tym, ĝe po kilkunastu latach moĝe zaistnieÊ
potrzeba wymiany drenów, co
ïÈczy siÚ z koniecznoĂciÈ dewastacji zagospodarowanego
juĝ ogrodu. OczywiĂcie moĝna
wtedy zrezygnowaÊ z oczyszczalni i podïÈczyÊ siÚ do kanalizacji, co warto uwzglÚdniÊ
przy lokalizowaniu osadnika,
aby bez wiÚkszych problemów
moĝna byïo odprowadziÊ Ăcieki
do sieci.

Sposób

Oczyszczalnia czy szambo?

na

Cezary Jankowski, Katarzyna OlÚdzka

Nie moĝna dowolnie wybieraÊ odprowadzania Ăcieków, choÊ niekiedy mamy
alternatywÚ – szambo albo oczyszczalnia.
JeĂli istnieje moĝliwoĂÊ wyboru, decyzjÚ
powinniĂmy podjÈÊ na etapie ubiegania siÚ
o pozwolenie na budowÚ, aby zaprojektowana instalacja staïa siÚ integralnÈ czÚĂciÈ
planu zagospodarowania dziaïki i byĂmy
nie musieli póěniej zgïaszaÊ zamiaru jej
budowy w starostwie powiatowym lub
wystÚpowaÊ o wydanie na takÈ budowÚ
odrÚbnego pozwolenia.

216

BUDUJEMY DOM

4/2008

¥cieki zgodnie z prawem

rys. JPR System
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Ăcieki

Budowa przydomowej oczyszczalni Ăcieków o wydajnoĂci dobowej poniĝej 7,5 m3
wymaga zgodnie z prawem budowlanym
jedynie zgïoszenia zamiaru wykonania
takiej inwestycji. W przepisach nie podaje
siÚ jednoznacznie, jakie dokumenty naleĝy
doïÈczyÊ do zgïoszenia, ale w praktyce wymaga siÚ: dokumentacji technicznej takiej
instalacji (moĝna otrzymaÊ jÈ od producenta
oczyszczalni) i planu dziaïki z zaznaczonÈ
lokalizacjÈ oczyszczalni.

UrzÈd moĝe równieĝ zaĝÈdaÊ: opinii
inspektora ochrony Ărodowiska oraz zgody
wïaĂcicieli sÈsiednich posesji, jeĂli strefa
oddziaïywania oczyszczalni siÚgaÊ bÚdzie
poza granice dziaïki, pozwolenia wodno-prawnego, jeĂli oczyszczone Ăcieki bÚdÈ
odprowadzone do wód powierzchniowych.
Bezodpïywowy zbiornik na Ăcieki, czyli
potocznie szambo, wymaga uzyskania
pozwolenia na budowÚ, choÊ jest mniej
uciÈĝliwy dla otoczenia (przynajmniej
teoretycznie). O takie pozwolenie rzadko

2 m od granicy dziaïki

Oczyszczalnia czy szambo?30 m
drenaĝ rozsÈczajÈcy
5m
2m
od
drogi

osadnik
gnilny
5m

2m
od drogi

m

3 m od drzew i duĝych
krzewów
droga

30

15 m

Budowa przydomowej oczyszczalni
Ăcieków o wydajnoĂci dobowej poniĝej
7,5 m3 wymaga zgodnie z prawem
budowlanym jedynie zgïoszenia zamiaru
wykonania takiej inwestycji

od
studni
sÈsiada

15 m od zbiorników wodnych

jednak wystÚpuje siÚ oddzielnie, bo najczÚĂciej zbiornik jest uwzglÚdniany
w planie zagospodarowania dziaïki stanowiÈcym zaïÈcznik do pozwolenia na
budowÚ. Szambo moĝna budowaÊ jedynie na dziaïkach, które nie majÈ dostÚpu
do sieci kanalizacyjnej, a takĝe pod warunkiem, ĝe teren nie jest naraĝony na
powodzie i zalewanie wodami opadowymi.

Miejsce oczyszczalni
OczyszczalniÚ przydomowÈ moĝna zbudowaÊ tylko tam, gdzie ma ona szansÚ
skutecznie dziaïaÊ. JeĂli nie przesÈdzajÈ o tym podane wczeĂniej wymogi
formalne, rozstrzygajÈce – takĝe dla wyboru rodzaju oczyszczalni – mogÈ siÚ
okazaÊ wielkoĂÊ dziaïki oraz warunki gruntowo-wodne na jej terenie,
a w szczególnoĂci:
– przepuszczalnoĂÊ gruntu,
– poziom wód gruntowych,
– moĝliwoĂÊ odprowadzenia oczyszczonych Ăcieków.
Usytuowanie
Osadnik gnilny moĝe byÊ usytuowany w bezpoĂrednim sÈsiedztwie budynku, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalacjÚ
kanalizacyjnÈ co najmniej 0,6 m powyĝej górnej krawÚdzi okien i drzwi
zewnÚtrznych w tym budynku. W przeciwnym razie odlegïoĂÊ osadnika od
budynku musi wynosiÊ min. 5 m.
JeĂli zbiorniki te bÚdÈ wyposaĝone w ïapacze tïuszczu, odlegïoĂÊ od okien
powinna wynosiÊ równieĝ 5 m.
Lokalizacja wzglÚdem granic dziaïki nie jest jednoznacznie okreĂlona, ale
najczÚĂciej przyjmowane jest kryterium dla zbiorników bezodpïywowych, gdzie
odlegïoĂÊ od granicy dziaïki powinna wynosiÊ nie mniej niĝ 2 m, ale dopuszcza
siÚ umieszczenie go bliĝej lub w granicy, pod warunkiem ĝe na sÈsiedniej posesji zamontowany jest podobny zbiornik.
NajwiÚcej problemów przysparza zachowanie wymaganych odlegïoĂci
od studni i to nie tylko na wïasnej dziaïce, ale równieĝ sÈsiednich. JeĂli
wymagane odlegïoĂci przekraczajÈ granice dziaïki, to ze wzglÚdu na obszar
oddziaïywania potrzebna bÚdzie zgoda ich wïaĂcicieli (np. ĝe nie wnoszÈ
sprzeciwu), gdyĝ ogranicza siÚ w ten sposób moĝliwoĂÊ budowy studni po
drugiej stronie granicy. Zgodnie z przepisami musi byÊ zachowana przynajmniej 15-metrowa odlegïoĂÊ miÚdzy studniÈ a zbiornikiem na nieczystoĂci

Wymagane odlegïoĂci przydomowej oczyszczalni Ăcieków –
zbudowanej z osadnika gnilnego i drenaĝu rozsÈczajÈcego
od poszczególnych elementów infrastruktury

¥cieki zgodnie z prawem
Przepisy dotyczÈce budowy instalacji usuwania nieczystoĂci pïynnych reguluje m. in. Ustawa – Prawo Budowlane
(Dz. Ustaw nr 156/2006) oraz RozporzÈdzenie Ministra
Infrastruktury (Dz. Ustaw nr 75 /2002 z póěn. zmianami).

Jak oceniÊ przepuszczalnoĂÊ
gruntu
Wystarczy zmierzyÊ czas wsiÈkania wody w warstwÚ, która
ma peïniÊ funkcjÚ filtra. W tym celu kopiemy doïek o gïÚbokoĂci ok. 80 cm i na jego dnie wykonujemy zagïÚbienie
o Ărednicy ok. 30 cm i gïÚbokoĂci 15 cm. ZagïÚbienie wypeïniamy wodÈ i czekamy, aĝ caïkowicie wsiÈknie. Ponownie
wypeïniamy doïek wodÈ i mierzymy czas, jaki upïynie miÚdzy obniĝeniem siÚ jej poziomu o 1 cm. Wyniki interpretujemy nastÚpujÈco: 1/2–10 min. – grunt bez problemów
nadaje siÚ do uïoĝenia drenaĝu rozsÈczajÈcego, szybsze
wchïanianie – grunt bardzo przepuszczalny, co ze wzglÚdu
na jakoĂÊ oczyszczania Ăcieków jest niekorzystne, znacznie dïuĝszy czas wsiÈkania – grunt nieprzepuszczalny, wymagajÈcy przystosowania (zwykle czÚĂciowej wymiany),
jeĂli ma sïuĝyÊ jako warstwa filtracyjna.
REKLAMA
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– osadnikiem gnilnym oraz 30 m od rur
drenaĝu rozsÈczajÈcego. Jeszcze wiÚkszy
dystans – co najmniej 70 m – powinien byÊ
utrzymany od zïoĝa filtracyjnego, jeĂli nie
jest ono zabezpieczone przed przenikaniem
Ăcieków do wód gruntowych.
ChoÊ teoretycznie moĝna zbudowaÊ
oczyszczalniÚ w kaĝdych warunkach, to
w skrajnie niekorzystnych koszty budowy
i eksploatacji uczyniÈ takÈ inwestycjÚ po
prostu nieopïacalnÈ.
PrzepuszczalnoĂÊ gruntu decyduje
przede wszystkim o moĝliwoĂci wykorzystania gruntu rodzimego jako zïoĝa filtracyjnego, które zapewni dostateczny stopieñ
oczyszczenia Ăcieków.
WysokoĂÊ poziomu wód gruntowych
Oczyszczalnia z drenaĝem rozsÈczajÈcym
wymaga duĝej powierzchni oraz odpowiedniego rodzaju gruntu i poziomu wody
gruntowej na dziaïce. Najlepiej sprawdzi siÚ
grunt piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty,
a poziom wody gruntowej musi znajdowaÊ
siÚ co najmniej 1,5 m poniĝej miejsca
uïoĝenia drenów, czyli na gïÚbokoĂci 2,5 m.
Tak gruba warstwa filtracyjna zapewnia
dostateczne oczyszczenie Ăcieków i ochronÚ
wód gruntowych.
O tym, jaki jest poziom wód gruntowych
na dziaïce, moĝna siÚ dowiedzieÊ, rozmawiajÈc z sÈsiadami: warto zapytaÊ, jaki jest
poziom wody w studniach w otoczeniu
dziaïki. Moĝna teĝ sprawdziÊ dokumentacjÚ
geologicznÈ. Jest ona wykonywana na
potrzeby róĝnych jednostek, dlatego naleĝy
pytaÊ w gminie lub starostwie. Moĝe teĝ
znajdowaÊ siÚ w rejonowej skïadnicy map.
Jednak mapy takie dajÈ jedynie ogólny
obraz geologiczny terenu, a na konkretnej
dziaïce sytuacja moĝe byÊ zupeïnie inna.
Gdy teren jest „niepewny”, najlepiej zleciÊ
badania geotechniczne, które na podstawie
1–2 odwiertów wykaĝÈ nie tylko gïÚbokoĂÊ
zalegania wody, ale i rodzaj gruntu, w którym ma byÊ uïoĝony drenaĝ rozsÈczajÈcy.
Badania powinny byÊ przeprowadzone
wiosnÈ, bo wtedy poziom wód gruntowych
jest z reguïy najwyĝszy.
MoĝliwoĂci odprowadzania oczyszczonych Ăcieków rozpatruje siÚ w sytuacji,
gdy badania gruntu wykluczajÈ zastosowanie drenaĝu rozsÈczajÈcego. W domu
zamieszkanym przez czteroosobowÈ
rodzinÚ powstaje przeciÚtnie ponad 1 m3
Ăcieków w ciÈgu doby i mniej wiÚcej takÈ
samÈ iloĂÊ trzeba gdzieĂ odprowadziÊ po
ich oczyszczeniu.

NajczÚĂciej odbiornikiem wody wychodzÈcej z oczyszczalni jest studnia chïonna
siÚgajÈca warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnoĂci. Buduje siÚ jÈ jako integralnÈ
czeĂÊ oczyszczalni, a jej lokalizacja powinna
byÊ zaznaczona na planie doïÈczonym do
zgïoszenia.
W niekorzystnych warunkach gruntowych jej budowa moĝe byÊ bardzo
kosztowna (gruba warstwa gruntów nieprzepuszczalnych, podïoĝe skalne) i wtedy
naleĝy szukaÊ innych rozwiÈzañ. Jako
odbiorniki moĝna braÊ pod uwagÚ rowy
melioracyjne i wody powierzchniowe, ale
na odprowadzanie do nich Ăcieków trzeba
uzyskaÊ odrÚbne pozwolenie.

”

Zbiornik bezodpïywowy
nie powinien byÊ wiÚkszy
niĝ 10 m3, ale taka pojemnoĂÊ w zupeïnoĂci wystarczy do odprowadzania
Ăcieków z domu jednorodzinnego

”

rura
wywiewna
dopïyw
Ăcieków
pïyta
osïaniajÈca
piasek
glina
ĝwir

Studnia chïonna, do której zazwyczaj
odprowadza siÚ oczyszczone Ăcieki

osadnik gnilny

15 m od studni

studnia

droga

szambo
5m
od okien i drzwi
2m
od
drogi

2 m od granicy sÈsiedniej dziaïki

Wymagane odlegïoĂci szamba od
poszczególnych elementów infrastruktury

Miejsce na szambo
Zbiornik bezodpïywowy nie powinien
byÊ wiÚkszy niĝ 10 m3, ale taka pojemnoĂÊ
w zupeïnoĂci wystarczy do odprowadzania
Ăcieków z domu jednorodzinnego. Zbiornik
musi byÊ szczelny i powinien mieÊ wywiewnÈ rurÚ wentylacyjnÈ (wywiewkÚ)
wysuniÚtÈ przynajmniej 0,5 m ponad
poziom terenu.
Projektant przygotowujÈcy plan
zagospodarowania dziaïki musi zadbaÊ
o to, by lokalizacja szamba byïa zgodna
z przepisami.
OdlegïoĂÊ pokryw zbiornika i wylotu
wentylacyjnego powinna wynosiÊ nie mniej
niĝ 5 m od okien i drzwi domu oraz co najmniej 2 m od granicy dziaïki, ulicy. Naleĝy
teĝ zachowaÊ odlegïoĂÊ 15 m od studni.
Ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ okresowego
opróĝniania, trzeba zapewniÊ ïatwy dojazd
samochodu asenizacyjnego, dlatego najczÚĂciej umieszczamy go w pobliĝu bramy,
ogrodzenia.
Niekiedy trzeba braÊ pod uwagÚ np. moĝliwoĂÊ przenoszenia dodatkowych obciÈĝeñ,
gdy zechcemy umieĂciÊ go pod wjazdem dla
samochodu.

studzienka rozprowadzajÈca

rury drenaĝowe

kominek
napowietrzajÈcy

ĝwir

zwierciadïo wody gruntowej
Budowa przydomowej oczyszczalni Ăcieków skïadajÈcej siÚ z osadnika gnilnego i drenaĝu
rozsÈczajÈcego
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Jaka oczyszczalnia

Zdaniem eksperta
Jakie czynniki naleĝy braÊ pod uwagÚ, dokonujÈc wyboru miÚdzy szambem a przydomowÈ oczyszczalniÈ?
W przypadku, gdy nie mamy dostÚpu do sieci kanalizacji sanitarnej, musimy rozwaĝnie podjÈÊ decyzjÚ o sposobie zagospodarowaniu Ăcieków.
Dobrze jest juĝ na etapie projektu architektonicznego budynku wybraÊ odpowiedniÈ instalacjÚ oraz zaplanowaÊ jej rozmieszczenie.
Karol Marzejon
Konsultant
Jeĝeli grunt na dziaïce przeznaczonej pod zabudowÚ jest dobrze przetechniczny
puszczalny
(klasa B lub C) zaĂ poziom wody gruntowej znajduje siÚ na gïÚPipelife Polska S.A.
bokoĂci ok. 2,5 m lub wiÚkszej, to sÈ to najlepsze warunki do wykonania
zïoĝa rozsÈczajÈcego przydomowej oczyszczalni Ăcieków. Waĝne jest by zwróciÊ szczególnÈ
uwagÚ na prawidïowe wykonanie wentylacji wyprowadzonej ponad dach oraz sprawdzenie
szczelnoĂci poïÈczeñ kanalizacji wewnÚtrznej. Aby zapewniÊ prawidïowe funkcjonowanie
zïoĝa, naleĝy przynajmniej raz do roku wywieěÊ osady z oczyszczalni. Trzeba teĝ, po kilkunastu latach eksploatacji, zïoĝe rozsÈczajÈce wymieniÊ. Dlatego teĝ nawierzchnia nad drenaĝem powinna byÊ niezabudowana.
W przypadku gdy na dziaïce mamy do czynienia z gruntami nieprzepuszczalnymi, wystÚpuje
na niej wysoki poziom wód gruntowych lub gdy jej wymiary nie pozwalajÈ na zaïoĝenie oczyszczalni, musimy zdecydowaÊ siÚ na magazynowanie Ăcieków w zbiornikach szczelnych.

Drenaĝ rozsÈczajÈcy w gotowym wykopie

Zestaw elementów przydomowej oczyszczalni
Ăcieków

fot. Pipelife

fot. Poz-Plast

Firmy zajmujÈce siÚ budowÈ oczyszczalni
Ăcieków oferujÈ róĝne ich rodzaje, dostosowane do konkretnych warunków
gruntowych.
BezpoĂredni drenaĝ rozsÈczajÈcy.
Oczyszczalnia z takim drenaĝem jest najpopularniejsza, bo tania w budowie. Skïada
siÚ ze zbiornika gnilnego, podïÈczonego
do domowej instalacji kanalizacyjnej oraz
systemu drenów uïoĝonych bezpoĂrednio
w gruncie. Niestety, nadaje siÚ tylko na
grunty przepuszczalne o niskim poziomie
wód podziemnych.
Drenaĝ na warstwie filtracyjnej.
To rozwiÈzanie stosuje siÚ w mniej przepuszczalnych gruntach. Pod drenaĝem
uïoĝonym na warstwie filtracyjnej instaluje siÚ system drenów zbierajÈcych, które
odprowadzajÈ wodÚ do studni chïonnej.
Podnosi to jednak znaczÈco koszty, gdyĝ
wymaga wymiany gruntu na gïÚbokoĂÊ
ok. 1,5 m i zastÈpienia go piaskiem oraz
ĝwirem.
Drenaĝ z kopcem filtracyjnym. Stosuje
siÚ na dziaïkach z wysokim poziomem wód
gruntowych. Nasyp powinien mieÊ wysokoĂÊ umoĝliwiajÈcÈ zachowanie odlegïoĂci
1,5 m wód gruntowych od drenów. ZaletÈ
tego rozwiÈzania jest samoczynny odpïyw
oczyszczonych Ăcieków do gruntu, ale
z drugiej strony oczyszczalnia taka wymaga przepompowni przetïaczajÈcej Ăcieki na
wyĝszy poziom.
We wszystkich powyĝszych systemach
warunkiem skutecznej neutralizacji Ăcieków
w gruncie jest zapewnienie dopïywu
powietrza do drenów. Dlatego na koñcach
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warunkach (napowietrzanie, mieszanie).
Na wylocie z takiej oczyszczalni otrzymujemy prawie czystÈ wodÚ. Instalacje
takie nie zajmujÈ wiele miejsca – zbiorniki
zakopane sÈ w ziemi, ale wymagajÈ czÚstej
konserwacji i zuĝywajÈ prÈd do zasilania
urzÈdzeñ.

fot. Naro

Jakie szambo

Zbiornik szamba w wykopie

ciÈgów drenarskich umieszcza siÚ kominki
wentylacyjne.
Wszystkie oczyszczalnie z drenaĝem rozsÈczajÈcym zajmujÈ doĂÊ duĝÈ powierzchniÚ
– przeciÚtnie na jednego mieszkañca potrzeba ok. 20 m2 terenu. Na terenie, pod którym
znajdujÈ siÚ dreny, moĝna zaïoĝyÊ trawnik
lub posadziÊ pïytko korzeniÈce siÚ roĂliny,
jednak ani tam, ani w pobliĝu nie mogÈ
rosnÈÊ drzewa, bo ich korzenie mogïyby
uszkodziÊ dreny.
Zïoĝa roĂlinne. SÈ to oczyszczalnie,
w których Ăcieki przetwarzane sÈ przez
bakterie ĝyjÈce w korzeniach roĂlin. Buduje
siÚ róĝne warianty tych oczyszczalni –
z poziomym lub pionowym przepïywem
Ăcieków, ale wspólnÈ cechÈ wszystkich jest
oddzielenie zïoĝa foliÈ od gruntu rodzimego
i odprowadzanie tzw. ocieku do studni
chïonnej, rowu lub stawu. Zïoĝe skïada siÚ
z odpowiednio dobranych warstw ĝwiru,
piasku i gruntu urodzajnego; wspóïpracuje
z nim system dozujÈcy dopïyw Ăcieków.
ZaletÈ tych oczyszczalni jest to, ĝe zajmujÈ
mniej miejsca (przeciÚtnie 5–10 m2 na
osobÚ), a wadÈ, ĝe w niesprzyjajÈcych warunkach przestajÈ funkcjonowaÊ. Problemy
mogÈ pojawiÊ siÚ na przykïad zimÈ, gdy
rodzina wyjedzie na ferie: niedostateczny
dopïyw Ăcieków doprowadza wtedy do
zamarzniÚcia zïoĝa.
Oczyszczalnie biologiczne. ZapewniajÈ
caïkowite uniezaleĝnienie procesów
oczyszczania Ăcieków od warunków
gruntowych. Proces neutralizacji Ăcieków
nastÚpuje w nich w zamkniÚtych zbiornikach dziÚki pracy bakterii w specjalnych
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W sprzedaĝy dostÚpne sÈ zbiorniki ĝelbetowe, produkowane przez lokalne firmy,
oraz droĝsze od nich zbiorniki z tworzyw
sztucznych – najczÚĂciej laminatu poliestrowo-szklanego lub polietylenu o wysokiej
gÚstoĂci (HDPE). Zbiorniki ĝelbetowe sÈ
bardzo ciÚĝkie, wiÚc do ich zamontowania
niezbÚdny jest děwig. Zbiorniki te produkowane sÈ jako peïne lub z oddzielnie
montowanÈ pokrywÈ dobieranÈ do przewidywanych obciÈĝeñ. WiÚksze firmy oferujÈ
zbiorniki róĝnej pojemnoĂci – najczÚĂciej
2–10 m3 o jednakowym przekroju, ale róĝnej
gïÚbokoĂci.
Zbiorniki z tworzywa majÈ najczÚĂciej
ksztaït walca o Ărednicy 1–1,5 m i róĝnej
dïugoĂci. Spotyka siÚ równieĝ zbiorniki
o przekroju owalnym, które mogÈ byÊ
zakopywane pïycej niĝ walcowe. WiÚkszoĂÊ
zbiorników w wykonaniu standardowym
moĝna przykrywaÊ warstwÈ ziemi gruboĂci
nieprzekraczajÈcej 1 m i nie moĝna nad
nimi uïoĝyÊ podjazdu dla samochodu.
Sposób przygotowania wykopu niezaleĝnie od rodzaju zbiornika jest podobny, ale
jeĂli zbiornik ma byÊ z tworzywa, trzeba
sprawdziÊ, czy poziom wód gruntowych
nie siÚga powyĝej jego dna. Gdyby tak
miaïo byÊ, konieczne byïoby wykonanie
wokóï zbiornika wanny betonowej, która
zapobiegaÊ bÚdzie wypchniÚciu zbiornika
w górÚ przez parcie hydrostatyczne, gdy
bÚdzie on pusty, a wody gruntowe podniosÈ
siÚ dostatecznie wysoko.
Wykop pod zbiornik wykonuje siÚ
najczÚĂciej koparkÈ. GïÚbokoĂÊ wykopu
powinna byÊ okoïo 20 cm wiÚksza niĝ
przewidywana gïÚbokoĂÊ posadowienia
zbiornika. Po wstÚpnym wyrównaniu
podïoĝa na dnie ukïada siÚ warstwÚ piasku
i dokïadnie go zagÚszcza. Zbiornik stawia
siÚ na takim podïoĝu i jeĂli jest ĝelbetowy,
obsypuje siÚ go ziemiÈ, zagÚszczajÈc jÈ
warstwami. ObsypkÚ zbiornika tworzywowego naleĝy wykonaÊ z piasku, a na gruntach zwiÚzïych – z piasku zmieszanego
z cementem, aby utworzyÊ wokóï zbiornika
sztywnÈ skorupÚ. Podczas obsypywania
zbiornika i zagÚszczania obsypki zbiornik

naleĝy sukcesywnie dopeïniaÊ wodÈ,
aby nie spowodowaÊ jego wypychania ku
górze.

Ile kosztuje
Z wiÚkszoĂciÈ przeznaczonych dla domu
urzÈdzeñ technicznych jest tak, ĝe im
tañsza inwestycja, tym droĝsza eksploatacja
i na odwrót. To samo dotyczy sposobów
pozbywania siÚ Ăcieków. To, czy wybierzemy oczyszczalniÚ, czy szambo, zaleĝy
przede wszystkim od uwarunkowañ lokalnych (plan miejscowy i warunki gruntowe),
jak teĝ perspektywy doprowadzenia do
dziaïki sieci kanalizacyjnej. Raczej bezsporny wydaje siÚ wybór budowy szamba, jeĂli
w ciÈgu kilku najbliĝszych lat moĝna bÚdzie podïÈczyÊ go do kanalizacji. JeĂli jednak takich szans nie ma, decydujÈce o wyborze bÚdzie porównanie kosztów w okresie
10–15 lat. Oto zatem wydatki zwiÈzane
z budowÈ i eksploatacjÈ szamba niezbÚdnego przy domu dla czteroosobowej rodziny:
przeciÚtny koszt zbiornika i jego montaĝu
– 3000–4000 zï, koszty wywozu Ăcieków
150–200 zï miesiÚcznie, roczne wydatki
z tego tytuïu wyniosÈ wiÚc 1800–2400 zï,
a w ciÈgu 10 lat 18 000–24 000 zï.
PrzeciÚtne koszty przydomowej oczyszczalni Ăcieków znacznie trudniej obliczyÊ,
gdyĝ takÈ oczyszczalniÚ projektuje siÚ zawsze indywidualnie, przystosowujÈc jÈ do
konkretnych warunków. Podajemy zatem
orientacyjne koszty najprostszego wariantu:
budowa najprostszej oczyszczalni z drenaĝem bezpoĂrednim 6000–7000 zï, koszty
eksploatacyjne (usuwanie osadu i czyszczenie filtru) 200–300 zï rocznie.
JeĂli konieczna bÚdzie wymiana gruntu
czy wykonanie studni chïonnej, koszty
budowy oczyszczalni mogÈ wzrosnÈÊ do
10 000–12 000 zï. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ,
ĝe oczyszczalnia nie jest wieczna – po
15–20 latach dreny i zïoĝe filtracyjne mogÈ
wymagaÊ czyszczenia, co praktycznie
generuje koszty zbliĝone do budowy nowej
oczyszczalni.
A oto dwa inne warianty: budowa oczyszczalni roĂlinnej – 10 000–12 000 zï, okres jej
eksploatacji jest podobny jak oczyszczalni
gruntowych, budowa oczyszczalni biologicznej komorowej (oczyszczalnie takie sÈ
szczególnie przydatne na maïych dziaïkach)
– 12 000–15 000 zï, koszty eksploatacyjne:
energia elektryczna – 20–40 zï miesiÚcznie,
usuwanie osadu i czyszczenie – 300–400 zï
rocznie.

