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1. Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków? 
 

Tam gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej i nie opłacalna jest jej budowa, mała przydomowa 
oczyszczalnia ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba. Na terenach zlokalizowanych poza 
aglomeracją (tereny do 2000 RLM bez obowiązku wyposażenia w sieć kanalizacyjną dla ścieków 
komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków) można stosować biologiczne oczyszczalnie ścieków, 
o ile ich lokalizacja nie koliduje z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
opracowanego dla danego obszaru lub gdy go nie ma, zgodnie z przepisami lokalnymi z zakresu ochrony 
środowiska. 

W zależności od stopnia zaawansowania procesu oczyszczania możemy rozróżnić małe 
biologiczne oczyszczalnie ścieków (tańsze i prostsze w budowie) oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków 
z wspomaganym mechanicznym procesem oczyszczania (droższe, o bardziej skomplikowanej budowie).  

 
Oczyszczanie ścieków w małych biologicznych oczyszczalniach ścieków przebiega w dwóch 

etapach: 
– podczyszczanie beztlenowe w podziemnym osadniku gnilnym,  
– właściwe doczyszczanie tlenowe za pomocą systemu rozsączającego, tj. poletka drenażowego lub 

studni chłonnych. 
  W osadniku gnilnym zanieczyszczenia ulegają procesowi sedymentacji, a następnie fermentacji, 
prowadzącej do mineralizacji osadu. Następnie podczyszczone ścieki odpływają z osadnika przez filtr, 
który pełni jednocześnie rolę tzw. wskaźnika zamulenia. Filtr ten wypełniony jest materiałem o nazwie 
„puzzolana”. Gazy pochodzące z procesu fermentacji są odprowadzane za pomocą otworów 
dekompresyjnych, umieszczonych  na przewodzie wlotowym i wylotowym.  

W wyniku adsorpcji zanieczyszczeń stałych i koloidalnych na powierzchni cząstek żwiru i piasku 
w obrębie poleaka filtracyjnego lub studni chłonnych, następuje intensywny wzrost błony 
mikroorganizmów, które wywołują biologiczną konwersje zanieczyszczeń organicznych w produkty 
nieorganiczne stałe i gazowe oraz biomasę. 

 
Zaawansowane oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach przebiega ze 

wspomaganiem w warunkach tlenowych. Zazwyczaj zbiornik stanowi kompaktowe urządzenie 
oczyszczające ścieki a drenaż czy studnia chłonna pełnią tylko funkcje rozsączające. Takie oczyszczanie 
ścieków opierać się może o procesy: 

– osadu czynnego, np. oczyszczalnie SBR pracujące cyklicznie w fazach napowietrzania, 
sedymentacji i wypompowania ścieków sklarowanych; 

– złóż biologicznych – ścieki oczyszczane są za pomocą błony biologicznej osiadłej na specjalnym 
podłożu stałym lub ruchomym; ścieki są zraszane na złożach, a sklarowane odcieki 
odprowadzane; 

– chemiczne wspomaganie usuwania zanieczyszczeń; 
– kombinacje wyżej wymienionych. 

 
2. Wytyczne lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
Planując lokalizację przydomowej oczyszczalni należy uwzględnić przeanalizować: 

– Brak przeciwwskazań w stosunku do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub w przypadku jego braku zgodność lokalizacji z przepisami ochrony 
środowiska; 

– Ilość odprowadzanych ścieków z gospodarstwa domowego nie powinna przekraczać 5m3/dobę (w 
przypadku większej ilości wymagane jest pozwolenie wodno prawne); 
Przykładowo dla 6 osobowej rodziny obliczeniowa ilość ścieków wynosi 0,9m3/d. 



(Qśrd = 150 dm3/os.d x 6 os. = 900 dm3/d = 0,9 m3/d); 
– Czy na działce są odpowiednie warunki gruntowe do odprowadzania ścieków oczyszczonych? 

W tym celu przeprowadza się badania geologiczne gruntu oraz sporządza opinię 
hydrogeologiczną. W przypadku występowania wód gruntowych odległość pomiędzy dnem 
drenażu rozsączającego lub studni chłonnej a poziomem zwierciadła wody gruntowej powinna 
wynosić co najmniej 1,5 m. Czasem może się to wiązać z koniecznością wykonania tzw. kopca 
z urządzeniem rozsączającym oraz zastosowania płyty żelbetowej dociążającej zbiornik 
oczyszczalni. 

– Niezbędne jest zachowanie odpowiednich odległości projektowanej oczyszczalni ścieków od 
innych obiektów, co nie ogranicza się jedynie do ustalenia czy oczyszczalnia zmieści się na 
działce inwestora. Należy zachować odległości pokazane na rysunku nr 1 zamieszczonym 
poniżej: 

 

 
RYSUNEK 1. Wymagane odległości 
Źródło: „Mała oczyszczalnia ścieków. Instrukcja montażu.” MARSEPLAST 
 

3. Montaż małej przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Niezawodność funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków będzie konsekwencją 
zastosowanych urządzeń, odpowiedniej lokalizacji oraz montażu, a także sposobu użytkowania. 

Instalację urządzeń najlepiej powierzyć wykwalifikowanej firmie posiadającej odpowiednie 
doświadczenie w montażu. Całość instalacji powinna być posadowiona w gruncie w odpowiednio 
przygotowanym wykopie. Jedynymi widocznymi elementami oczyszczalni ścieków są włazy rewizyjne 
i grzybki napowietrzające ciągi drenażu. Sposób posadowienia przykładowego zbiornika firmy 
MRSEPLAST pokazano na rysunku poniżej. 
 
 
 
 



 
RYSUNEK 2. Sposób posadowienia osadnika gnilnego firmy MARSEPAST 
Źródło: „Mała oczyszczalnia ścieków. Instrukcja montażu.” MARSEPLAST 

 
W przypadku wysokich wód gruntowych należy osuszyć wykop, a zbiornik posadowić na płycie 

żelbetowej o ciężarze większym lub równym ciężarowi  wody w zbiorniku oraz przymocować do w/w 
płyty pasami mocującymi. W przypadku głębszego posadowienia zbiornika należy przedłużyć kominek 
włazowy za pomocą nadstawki. 

 
W prostych warunkach gruntowych oczyszczone ścieki odprowadza się do ziemi na terenie 

własnej działki za pomocą drenaży rozsączających wykonanych z rur PVC DN110 mm, ułożonych na 
(opis warstw od dołu): 

– dobrze przepuszczalna gleba, 
– 10 cm piasku, 
– 40 cm tłucznia o uziarnieniu rzędu 40/60 mm, 
– geowłóknina, która ma za zadanie stanowić ochronę rury przed zamuleniem ziemią, przed 

korzeniami oraz zapewnić osłonę termiczną, 
– ziemia; 

lub za pomocą studni chłonnych (prefabrykowanych albo z kręgów betonowych) z następującymi 
warstwami filtracyjnymi (opis warstw od góry):: 

– geowłóknina, 
– górna warstwa filtracyjna grubości min. 50 cm wykonana z piasku, 
– dolna warstwa (właściwa warstwa filtracyjna) ze żwiru płukanego i kamienia łamanego, 
– czasem obsypka wokół studni ze żwiru. 

 
Ilość i długość nitek drenażu lub wielkość studni chłonnych oraz zagłębienie urządzeń dobiera 

projektant w oparciu o liczbę mieszkańców i styl ich życia, warunki gruntowe oraz możliwości terenowe 
działki inwestora. Na oczyszczalnie o wydajności do 5 m3/dobę nie wymagane jest uzyskania pozwolenia 
na budowę; wystarczy zgłoszenie. Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach (czas urzędu 



na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu trzech lat od terminu określonego 
w zgłoszeniu. 

4. Koszty i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków  
 

Zamontowanie oczyszczalni jest droższe niż koszt budowy szamba, ale z perspektywy czasu jej 
eksploatacja jest tańsza, niż wywożenie ścieków do centralnej oczyszczalni. Oczyszczalnie można kupić 
w firmie świadczącej kompleksowe usługi (projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, montaż, 
konserwacja) albo zajmującej się wyłącznie sprzedażą i resztę załatwić we własnym zakresie. Zakupiona 
oczyszczalnia powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 
Należy regularnie kontrolować pracę oczyszczalni, a szczególnie poziom ścieków w zbiorniku. 

Kontrole pracy oczyszczalni oraz wywóz osadu wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zalecane jest stosowanie ekologicznych środków czystości. 
W ramach eksploatacji małych biologicznych oczyszczalni (zbiornik + drenaż) należy: 

– raz na pół roku wyjąc kosz z puzzolana, wysypać puzzolanę i wypłukać ją strumieniem wody,  
– uzupełniać puzzolanę w koszu (zakłada się jej całkowitą wymianę w okresie 3÷4 lat – koszt ~100 

zł), 
– opróżniać zbiornik na ścieki, w dolnej części osadnika zbierają się ciała stałe itp., które nie są 

odprowadzane do drenażu  (raz na 2÷3 lata, koszt 150÷200 zł), 
– zalecane jest stosowanie biopreparatów do wspomagania oczyszczania ścieków (koszt 70÷200 zł 

na rok, zależnie od marki biopreparatów). 
 
Koszty oczyszczalni: 

– najprostsze oczyszczalnie (zbiornik + drenaż) – 2000÷2600 zł brutto za urządzenia (niższa cena 
za oczyszczalnie dla 4 osób ze zbiornikiem 2 m3 i drenażem do 48 mb, wyższa za oczyszczalnie 
dla 5÷8 osób ze zbiornikiem 3 m3 i 60 mb drenażu), 

– koszt montażu 4÷6 tys. zł brutto, zależnie od warunków gruntowych i długości drenażu,  
– UWAGA: w przypadkach niekorzystnych (wysoki poziom wody gruntowej, konieczność 

montażu drenażu w nasypie i konieczność zastosowania przepompowni) koszt montażu 8÷10 tys. 
zł brutto 

– koszt oczyszczalni zaawansowanych od ~4,0 tys. zł brutto do 10÷12,0 tys. zł brutto + dodatkowo 
Rozsączenie w cenie 3÷6 tys. zł brutto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


