
Istnieje kilka rodzajów oczyszczal-
ni. Wybór jednego z nich zale˝y po
cz´Êci od posiadacza posesji, po cz´Êci
jednak tak˝e zwiàzany jest z warun-
kami geologicznymi, jakie wyst´pujà
w danym miejscu.

Oczyszczalnie
Êcieków z drena˝em

rozsàczajàcym
Mo˝na je stosowaç wówczas, gdy

nie wyst´puje problem wysokiego po-
ziomu wód gruntowych (min. gru-
boÊç warstwy przepuszczalnej to 1,5
m, liczàc od dolnej kraw´dzi drenów
do powierzchni zwierciad∏a wód
gruntowych) oraz grunt jest w odpo-
wiednim stopniu przepuszczalny.
Niezb´dne jest równie˝ dysponowa-
nie wymaganà powierzchnià terenu
pod drena˝.

Wszystkie oczyszczalnie typu dre-
na˝owego sk∏adajà si´ z dwóch za-
sadniczych elementów:

- osadnika gnilnego - w którym za-
chodzà procesy fermentacji beztleno-
wej osadów;

- uk∏adu drena˝owego - ze stu-
dzienkà rozdzielczà, drenami, oraz
zakoƒczenia studzienkà zamykajàcà
lub wylotami napowietrzajacymi.

Wa˝nà sprawà przy monta˝u ta-
kiej oczyszczalni przydomowej jest
sposób odprowadzenia wytwarza-
nych w osadniku gazów oraz odwen-
tylowanie drena˝u rozsàczajàcego.

Przydomowa roÊlinna oczyszczal-
nia Êcieków

RoÊlinnoÊç bagienna jest najbogat-
sza w systemy enzymatyczne i spe-
cyficznà rozk∏adajàcà resztki bia∏ko-
wo-t∏uszczowe flor´ bakteryjnà.
I dlatego jest bardzo wa˝nym ele-

mentem “czyszczàcym” Êrodowisko.
Ten naturalny element wykorzystu-
je si´ te˝ w oczyszczalniach.

W porównaniu do innych syste-
mów - roÊlinne oczyszczalnie Êcieków
mogà byç praktycznie zak∏adane we
wszystkich rodzajach pod∏o˝a i tam,
gdzie inne systemy odprowadzenia
oczyszczanych Êcieków sà bezradne -
tak jak to ma miejsce w przypadku
t∏ustych, zwi´z∏ych glin twardopla-
stycznych. W∏aÊnie hydrofitowe
oczyszczalnie Êcieków tam sà najbar-
dziej ekonomiczne i wr´cz idealne do
zainstalowania, bo nie trzeba wów-
czas stosowaç folii izolujàcej oczysz-
czalni´ od pod∏o˝a.

Oczyszczalnia 
biologiczna 

z wykorzystaniem
osadu czynnego,

który stanowi 
mieszanin´ 

mikroorganizmów
W tym procesie oczyszczania Êcie-

ków nie stosuje si´ ˝adnych Êrodków
chemicznych. Âcieki doprowadzane
sà do osadnika wst´pnego, gdzie na-
st´puje ich rozdzia∏ na cz´Êci sta∏e
i cz´Êci p∏ynne. Osad zbiera si´ na
dnie, natomiast ciecz zwana „szarà
wodà” dostaje si´ przelewem do ko-
mory napowietrzania, gdzie wraz
z osadem czynnym poddawana jest
okresowo intensywnemu napowie-
trzaniu przez system dyfuzorów.
Dzi´ki temu osad rozk∏ada zanie-
czyszczenia w Êciekach na substancje
proste. Âcieki oczyszczone dostajà si´
do osadnika wtórnego, gdzie nast´-
puje oddzielenie od zawiesin osadu
czynnego. Oczyszczone Êcieki wyp∏y-

wajà przelewem z oczyszczalni. Po
czym dalej odprowadzone sà Êcieki
do odbiornika.

Oczyszczalnie 
biologiczne 
typu SBR

Oczyszczalnie tego typu tak˝e wy-
korzystujà osad czynny do oczyszcza-
nia Êcieków, jednak˝e wszystkie pro-
cesy biologiczne realizowane sà
w jednym zbiorniku podzielonym na
3 komory. W poszczególnych seg-
mentach zachodzi:

- oczyszczanie wst´pne (komora
wst´pna),

- mieszanie i napowietrzanie (ko-
mora osadu czynnego, lub biologicz-
na komora nitryfikacji z wk∏adem
z tworzywa sztucznego),

- sedymentacja i recyrkulacja osa-
du do komory wst´pnej (komora
wtórna).

Kiedy ju˝ zdecydujemy si´ na
oczyszczalni´, musimy jeszcze wie-
dzieç, jak du˝a jest nam potrzebna.
W tym celu stosuje si´ specjalne
wzory.

Obliczanie 
parametrów 
oczyszczalni

Po = (n x q) x 3
gdzie:
Po - pojemnoÊç osadnika wst´pne-

go (gnilnego)
n - liczba mieszkaƒców
q - iloÊç Êcieków - 150l
Przyk∏ad: Domek jednorodzinny,

w którym mieszkajà 4 osoby:
Po = (4 x 150l) x 3= 1800l = 1,8 m3
- dobieramy wi´c oczyszczalni´

z osadnikiem 1,8m3
Stosowanie biopreparatów wp∏y-

wa korzystnie na dzia∏anie oczysz-
czalni i stanowi, obok usuwania osa-
du (raz na 1-2 lata), jedyne koszty
zwiàzane z jej eksploatacjà.

Przy wyborze miejsca lokalizacji
oczyszczalni nale˝y zapewniç mo˝li-
woÊç dojazdu taboru asenizacyjnego
usuwajàcego okresowo – oczywiÊcie
o wiele rzadziej ni˝ w przypadku
szamba – osady.

Wszystko to wydaje si´ bardzo
skomplikowane osobie nie majàcej
kontaktu z oczyszczalniami. Jednak
ju˝ na etapie wyboru oczyszczalni
mieszkaƒcy b´dà mogli liczyç na do-
radztwo w spó∏ce Partner i oczywi-
Êcie u producentów.
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Przepisy ochrony Êrodowiska dotyczàce oczyszczalni
indywidualnych wynikajà z ustaw: Prawo wodne z 18 lip-
ca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z póêniejszy-
mi zmianami) oraz Prawo ochrony Êrodowiska z 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z póêniej-
szymi zmianami). Zgodnie z zapisami Prawa wodnego
(art. 36), wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczo-
nych Êcieków, w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 5 m3 na dob´ na
terenie b´dàcym w∏asnoÊcià inwestora, zalicza si´ do tzw.
zwyk∏ego korzystania z wód, które nie wymaga pozwole-
nia wodnoprawnego. Jednak prawo to nie upowa˝nia do
wykonania urzàdzeƒ wodnych bez wymaganego pozwole-
nia wodnoprawnego. Art. 9, ust. 1, pkt. 19 definiuje urzà-
dzenie wodne oraz zawiera list´ obiektów, które nale˝y
rozumieç pod tym poj´ciem. Zalicza si´ tu m.in. wyloty
urzàdzeƒ kanalizacyjnych s∏u˝àce do wprowadzania Êcie-
ków do wód lub urzàdzeƒ wodnych. Tak wi´c projekt
przydomowej oczyszczalni Êcieków posiada 2 warianty:

Pierwszy wariant:
- gdy odprowadzamy Êcieki do gruntu lub wód stano-

wiàcych naszà w∏asnoÊç. W takim przypadku:

- nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie przez w∏aÊciciela gruntu do ziemi albo
wody powierzchniowej stanowiàcej jego w∏asnoÊç Êcie-
ków powstajàcych w gospodarstwie domowym i indywi-
dualnym gospodarstwie rolnym, wymagane jest pozwo-
lenie na:

- wykonanie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych wody przed
zanieczyszczeniem.

- eksploatacj´ tego rodzaju urzàdzeƒ.
Drugi wariant:
- gdy odprowadzamy Êcieki do gruntu lub wód nie sta-

nowiàcych naszej w∏asnoÊci. Wówczas jest wymagane po-
zwolenie na szczególne korzystanie z wód.

Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki-
mi powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie okre-
Êla po∏o˝enie zbiorników bezodp∏ywowych na nieczystoÊci
ciek∏e na danym terenie, odleg∏oÊç przewodów rozsàcza-
jàcych kanalizacj´ indywidualnà od studni oraz odpro-
wadzenie wód opadowych.

Przepisy ochrony Êrodowiska

Warunki, które nale˝y spe∏niaç przed przystàpieniem do budowy
oczyszczalni okreÊla Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 roku
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póêniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 29,
ust. 1, pkt. 3, indywidualna oczyszczalnia Êcieków o wydajnoÊci do 7,50
m3 na dob´ nie wymaga pozwolenia na budow´. Podlega natomiast obo-
wiàzkowi zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi (art. 30, ust. 1, pkt. 1 - orga-
nem w∏aÊciwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (Prawo ochro-
ny Êrodowiska, art. 378, ust. 3, pkt. 3). Do rozpocz´cia eksploatacji
oczyszczalni mo˝na przystàpiç, je˝eli organ w∏aÊciwy do przyj´cia zg∏o-
szenia w terminie 30 dni od dnia dor´czenia zg∏oszenia nie wniesie sprze-
ciwu w drodze decyzji (Prawo ochrony Êrodowiska, art. 152, ust. 4)).

W zg∏oszeniu nale˝y okreÊliç rodzaj, zakres i sposób wykonania robót
budowlanych oraz termin ich rozpocz´cia. Starostwa posiadajà gotowe
formularze wniosków.

W∏aÊciwy organ mo˝e na drodze postanowienia zobowiàzaç zg∏aszajà-
cego do uzupe∏nienia dokumentów z∏o˝onych wraz z wnioskiem. Je˝eli
przez 30 dni od zg∏oszenia inwestor nie otrzyma ˝adnego dokumentu,
oznacza to, ˝e zg∏oszenie zosta∏o zaakceptowane. Do budowy nale˝y
przystàpiç najpóêniej w ciàgu 2 lat od terminu rozpocz´cia budowy po-
danego w zg∏oszeniu.

Oczyszczalnia a prawo budowlane

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
Oko∏o 30 domów nie zostanie pod∏àczonych do budowa-
nej przy pomocy pieni´dzy z UE kanalizacji. G∏ównie
z przyczyn odleg∏oÊci od innych zabudowaƒ – nielogicz-
nym jest przecie˝ ciàgni´cie kilkuset metrów rury do jed-
nego domu. Podobnie i B∏´dów – kilka tamtejszych pose-
sji jeÊli ju˝ zostanie przy∏àczonych do kanalizacji, to
w Che∏mie Âlàskim.
Co jednak wcale nie oznacza, ˝e domy te znajdà si´ poza
l´dziƒskim programem kompleksowej kanalizacji. W wielu

cz´Êciach Êwiata, w USA, krajach skandynawskich, ale te˝
na przyk∏ad w Bojszowach, problem kanalizacji w gminie
rozwiàzuje si´ poprzez ma∏e oczyszczalnie przydomowe.
I w∏aÊnie takie ma∏e oczyszczalnie sà propozycjà miasta
dla posiadaczy tych kilkudziesi´ciu domów. OczywiÊcie
miasto na wszelkie sposoby – tak˝e finansowe – pomo˝e
w ich pod∏àczeniu na swojej posesji.
A poni˝ej znajduje si´ przygotowany w spó∏ce Partner tekst,
w∏aÊnie na temat przydomowych oczyszczalni.




