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Streszczenie 

Pogórze Dynowskie stanowi atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym teren, 
w obrębie którego znajdują się obszary chronione. Miejsca takie niewątpliwie należy chronić  
przed zanieczyszczeniami. Jednym z problemów ochrony środowiska Pogórza Dynowskiego jest 
ochrona ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których źródłem są 
przede wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na te-
renie Pogórza Dynowskiego stanowi wobec tego spore wyzwanie, a podstawowym elementem jej 
infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków. Z uwagi na znaczne rozproszenie zabudowy 
na obszarze Pogórza Dynowskiego możliwe staje się wykorzystanie przydomowych systemów 
oczyszczania ścieków. W pracy dokonano przeglądu rozwiązań technologicznych przydomowych 
systemów oczyszczania ścieków stosowanych na terenie wiejskim charakteryzującym się zabu- 
dową rozproszoną. 

Słowa kluczowe: ścieki, gospodarka ściekowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków 
 
 

THE POSSIBILITY OF THE USE OF INDYVIDUAL 
WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS IN TERMS  

OF SEWAGE MANAGEMENT  
IN THE DYNÓW FOOTHILLS 

 

Summary 

The Dynów Foothills is attractive in terms of natural and landscaped area within which there 
are protected areas. Sites such doubt must be protected from contamination. One of the en-
vironmental problems of the Dynów Foothills aquatic ecosystems to protect against domestic 
wastewater, which is primarily a source of household sewage. Comprehensive water and sewage  
in the Dynów Foothills is therefore a great challenge and an essential element of its municipal in-
frastructure are sewage treatment plants. Due to the wide dispersion of buildings on the Dynów 
Foothills it is possible to use wastewater treatment systems. The paper is a review of the techno-
logical wastewater treatment systems used in the country is characterized by scattered buildings. 

Keywords: wastewater, wastewater management, individual wastewater treatment plant 
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1. Wprowadzenie 

Pogórze Dynowskie stanowi atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazo-
wym teren, w obrębie którego znajdują się obszary chronione. Miejsca takie niewątpli- 
wie należy chronić przed zanieczyszczeniami. W trosce o rozwój i zachowanie walorów 
ekologicznych utworzono w latach 90. ubiegłego wieku Związek Gmin Turystycznych  
Pogórza Dynowskiego (ZGTPD), którego celem jest również działalność na rzecz ochro- 
ny środowiska i podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Pogórza. 

Jednym z problemów ochrony środowiska Pogórza Dynowskiego jest ochrona eko-
systemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których źródłem są przede 
wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Pogórza Dynowskiego stanowi wobec tego spore wyzwanie, a podstawowym 
elementem jej infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków 1 , 2 . Z uwagi na  
znaczne rozproszenie zabudowy na obszarze Pogórza Dynowskiego możliwe staje się 
wykorzystanie przydomowych systemów oczyszczania ścieków. 

W pracy dokonano przeglądu rozwiązań technologicznych przydomowych syste- 
mów oczyszczania ścieków stosowanych na terenie wiejskim charakteryzującym się 
zabudową rozproszoną. Dodatkowo zaprezentowano możliwości wyboru optymalnej 
technologii z uwzględnieniem kryterium zrównoważonego rozwoju. 

Celem pracy jest określenie możliwości oraz przedstawienie zasadności zastosowa- 
nia przydomowych systemów oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Pogórza 
Dynowskiego w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej. 

2. Charakterystyka Pogórza Dynowskiego w aspekcie uporządkowania 
gospodarki ściekowej na tle innych wiejskich jednostek osadniczych 
w Polsce 

Pogórze Dynowskie charakteryzuje się podgórskim ukształtowaniem terenu oraz 
dużymi kompleksami rolnymi i leśnymi. Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze  
i krajobrazowe znaczna część jego obszaru poddana jest różnym formom ochrony przyro-
dy, do których należą Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
Pogórza Przemyskiego, Obszary Chronionego Krajobrazu (Hyżnieńsko-Gwoździński 
OChK, Przemysko-Dynowski OChK i Wschodniobeskidzki OChK), rezerwaty przyrody,  
a także obszary zaliczane do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

Obszar Pogórza Dynowskiego może poszczycić się stosunkowo dobrym stanem 
czystości wód powierzchniowych. Warunki hydrologiczne są mocno zróżnicowane, co  
jest wynikiem budowy geologicznej3. Przez teren Pogórza przepływa rzeka San, która  
ze swoimi licznymi dopływami (Szklarka, Olszówka, Dynówka, Kamieniec, Stupnica, 

                                                           
1 M. Gizińska, Ochrona środowiska Pogórza Dynowskiego, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”,  

Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Jabłonka, 24–25 kwietnia 
2008 r., materiały konferencyjne, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2008, s. 193–203. 

2 J. Krupa, J. Hałys, Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] J. Krupa, T. Soliński 
(red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, 
Dynów 2011, s. 107–129. 

3 Ibidem, s. 107–129. 
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Magierówka, Baryczka, Ulenka) stanowi odbiornik ścieków komunalnych oraz spływów 
powierzchniowych, które są źródłem związków biogennych warunkujących proces eu-
trofizacji. Z uwagi na stopień zagospodarowania zlewni Sanu i Pogórza Dynowskiego 
ładunek biogenów eksportowanych do wód ze źródeł punktowych i obszarowych jest 
znaczny, wobec czego istnieje konieczność jego ograniczenia poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej i budowę oczyszczalni ścieków. Aktualny stan gospodarki ściekowej 
na Pogórzu Dynowskim w obrębie ZGTPD można ocenić jako typowy dla zdecydowanej 
większości gmin wiejskich w naszym kraju. Odsetek mieszkańców korzystających ze 
zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi ok. 30% (tab. 1).  
W chwili obecnej funkcjonuje zaledwie 10 zbiorczych systemów oczyszczania ścieków 
obsługujących ponad 14 tys. mieszkańców, niemniej jednak czynione są starania  
budowy kolejnych obiektów komunalnych finansowanych ze środków unijnych.  
W oparciu o dane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (tab. 2) można stwierdzić,  
że z terenu Pogórza Dynowskiego odprowadza się do wód powierzchniowych nawet 
152,46 ton N/rok i 25,17 ton P/rok zanieczyszczeń pochodzących z nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych. 
 

Tab. 1. Charakterystyka gospodarki ściekowej na obszarze ZGTPD4 

Gmina/miasto Ludność 
Powierzchnia 

[km2] 

Gęstość 
zaludnienia 

[M/km2] 

Ilość 
oczyszczalni 

ścieków 

Liczba ludności 
obsługiwanej przez 

oczyszczalnie ścieków 

Odsetek ludności 
korzystających  
z oczyszczalni 
ścieków [%] 

Dynów miasto 6220 24,55 253,4 1 4890 78,6 
Dubiecko 9540 154,25 61,8 1 2450 25,7 
Dydnia 8215 130,29 63,0 4 4357 53,0 
Dynów gmina 7105 119,02 59,7 1 420 5,9 
Krzywcza 4929 94,95 51,9 1 1490 30,2 
Nozdrzec 8486 120,77 70,3 2 716 8,4 
Razem 44 495 643,83 - 10 14 323 32,2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tab. 2. Średni ładunek zanieczyszczeń pochodzący  
od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji 

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka Zlewnia Wisły5 Zlewnia Odry6 

BZT5 kg O2/km2·rok 1304,3 981,7 
ChZT kg O2/km2·rok 2708,9 2208,8 
Zaw. og kg /km2·rok 1404,6 1145,3 
Nog kg N/km2·rok 236,8 193,1 
Pog kg P/km2·rok 39,1 31,9 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Poziom sanitacji terenów niezurbanizowanych w Polsce jest daleki od zadowala-

jącego i w dużym stopniu wynika z wieloletnich zaniedbań w zakresie podstawowych 

                                                           
4 Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012. 
5 Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Monitor Polski 2011, Nr 49, poz. 549. 
6 Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski 2011, Nr 40, poz. 451. 
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zasad funkcjonowania systemu gospodarki wodnej7 . Ostatnie lata przynoszą znaczny 
postęp w tym zakresie, jednak brak wiedzy, doświadczenia i ograniczenia finansowe 
stanowią podstawowe bariery optymalizacji i uporządkowania gospodarki ściekowej  
na terenach wiejskich. Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków komunal- 
nych w 2011 r. wyniósł w Polsce 65,7%, przy czym 88,4% w miastach i 30,6% na wsi. 
Biologiczne oczyszczalnie ścieków obsługiwały 13,3% ludności kraju, a oczyszczalnie  
o podwyższonym usuwaniu związków biogennych 52,2%. Tylko 0,1% stanowiły oczysz-
czalnie mechaniczne. W 2011 r. 497 miast i 630 gmin wiejskich obsługiwanych było  
przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków o podwyższonej redukcji związków azotu  
i fosforu. Spośród krajów Unii Europejskiej największy udział ludności obsługiwanej  
przez oczyszczalnie ścieków jest w Holandii (99%) i w Niemczech (95%), a najmniejszy  
w Rumunii (29%), Bułgarii (45%) oraz na Malcie (48%). 

Dane statystyczne GUS wskazują, że w 2011 r. na blisko 15 mln mieszkańców wsi 
dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej miało zaledwie 4,63 mln mieszkańców terenów 
niezurbanizowanych. Liczba indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków szacowana 
była na ok. 100 tys., co mogło zapewnić odpowiedni poziom sanitacji dodatkowo dla  
400 tys. osób. Wynika z tego, że blisko 10 mln mieszkańców terenów wiejskich w Polsce 
oczekuje na poprawę warunków odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych8,9. 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej nie tylko warunkuje poziom i jakość życia na 
terenach wiejskich, lecz przede wszystkim ogranicza możliwości inwestycyjne, a tym 
samym hamuje rozwój innych form gospodarowania na tych obszarach. Poziom in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej jest jednym z istotnych elementów dywersyfikacji 
gospodarki wiejskiej w kierunku rozwoju różnych form działalności gospodarczej i usłu-
gowej o charakterze nierolniczym. Niezbędne jest wobec tego optymalne ukierunko- 
wanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, dzięki czemu obszary wiejskie otrzymają 
odpowiednią infrastrukturę oraz ochronę przed zagrożeniem środowiska naturalnego  
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, dając tym samym możliwości ich 
wielofunkcyjnego zagospodarowania10. 

Z powodu specyficznych warunków lokalnych budowa konwencjonalnych, zbior-
czych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków na Pogórzu Dynowskim staje  
się ograniczona zarówno z technicznego, jak i finansowego punktu widzenia. Pogórze 
Dynowskie charakteryzuje się zmiennym ukształtowaniem terenu, a układ urbanistyczny 
poszczególnych miejscowości cechuje się bardzo zróżnicowaną gęstością zabudowy, od 
zwartej do rozproszonej, a nawet bardzo rozproszonej (przysiółki, kolonie). Wyjątek 
stanowi Dynów wyróżniający się typowo miejską urbanistyką. 

Rozproszona zabudowa stwarza zasadniczy problem w rozwiązaniu wszystkich ele-
mentów infrastruktury komunalnej, bowiem charakter zabudowy narzuca konieczność 

                                                           
7 L. Kłos, Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 24/2011, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 75–87. 

8 Główny Urząd Statystyczny, Infrastruktura komunalna w 2011 r., Warszawa 2012. 
9 Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2012 r., Warszawa 2012. 
10 L. Kłos, Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, 25/2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2012, s. 179–190. 
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wyboru między centralnym i decentralnym systemem kanalizacyjnym 11 . Zabudowa 
przestrzenna terenów wiejskich niezurbanizowanych nie sprzyja budowie obszarowych 
systemów kanalizacyjnych, a dodatkowo stwarza istotne problemy w optymalizacji 
uporządkowania gospodarki ściekowej. Prawie 21% wsi jest w zabudowie rozproszonej 
(średnie odległości pomiędzy domami wynoszą 120–180 m do 500 m). Z kolei 41% 
terenów wiejskich posiada zabudowę luźną, a odległości pomiędzy gospodarstwami 
wynoszą od 50 do 100 m. Na terenach górzystych Polski (>350 m n.p.m.) dominującymi 
typami wsi są jednostki osadnicze o zabudowie łańcuchowej i rozproszonej o łącznej 
powierzchni ok. 43%. Z kolei na terenach typowo górskich obszary wiejskie stanowią  
aż 70% powierzchni12. 

Problematykę uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim 
warunkuje nie tylko ukształtowanie terenu oraz charakterystyka zabudowy poszcze-
gólnych miejscowości, lecz również perspektywiczny rozwój gospodarczy. Obszar 
Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się znaczną dynamiką zmian użytkowania ziemi. 
Kosztem użytków rolnych zwiększa się udział terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowe, wobec czego zwiększa się ilość gospodarstw domowych, z których konieczne 
jest racjonalne odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. Z tego względu przydomowe 
systemy oczyszczania ścieków mogą stanowić nieodłączny element kompleksowego 
systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na obszarze ZGTPD. Jednak  
przy ostatecznym wyborze rodzaju systemu oczyszczania ścieków konieczna, oprócz 
analizy ekonomicznej, jest konsultacja społeczna. Podejmowane działania w zakresie 
uporządkowania gospodarki ściekowej powinny być bowiem społecznie akceptowalne13. 

3. Przydomowe systemy oczyszczania ścieków 

Zadaniem przydomowych systemów oczyszczania ścieków jest unieszkodliwianie 
ścieków powstających w obrębie domu jednorodzinnego lub w kręgu kilku domów 
położonych w bliskim sąsiedztwie14. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) definio-
wane są jako obiekty i instalacje obsługujące do 50 mieszkańców (RLM). Ich graniczna 
przepustowość przyjmowana jest na poziomie 5 m³/d15 lub 7,5 m³/d16. POŚ nie mogą być 
stosowane do oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji rolnej i zwierzęcej  
(np. gnojowicy lub gnojówki) oraz oczyszczania wód deszczowych z dachów i terenów 
utwardzonych budynków jednorodzinnych. Zastosowanie POŚ jest uzasadnione, gdy na  
1 km sieci kanalizacyjnej (z wyłączeniem przykanalików) przypada mniej niż 120 miesz-
kańców. Oznacza to, że jednostkowa długość sieci kanalizacyjnej powinna być większa  

                                                           
11 P. Koszelnik, A. Masłoń, Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM (2), Aura, 

4/2012, Kraków 2012, s. 14–18. 
12 A. Jucherski, A. Walczowski, Rozwiązywanie problemów ściekowych w gospodarstwach rolniczych o zabudowie luźnej  

i rozproszonej wsi, Seminarium „Sanitacja gospodarstw rolniczych podstawowym warunkiem zrównoważo-
nego rozwoju terenów wiejskich”, Tylicz, 31 sierpnia 2009 r. 

13 K. Rauba, Społeczne aspekty wyboru systemu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach niezurbanizowanych, 
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, Warszawa 2011, s. 398–406. 

14 Z. Heidrich, G. Stańko, Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 
Piaseczno 2007. 

15 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229. 
16 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414. 
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od 8 m/M. Przy założeniu wskaźnika 4 mieszkańców na jedno gospodarstwo domowe 
jednostkowa długość sieci kanalizacyjnej powinna przekraczać 32 m/gospodarstwo (G)17. 
Regulacje formalno-prawne dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji przydomo-
wych systemów oczyszczania ścieków sprawiają wiele trudności interpretacyjnych 18 . 
Zastosowanie znajdują m.in. akty prawne rangi ustawy19,20 oraz przepisy wykonawcze21,22. 

Podstawą wyboru rozwiązania technologicznego przydomowych oczyszczalni ście-
ków są przede wszystkim warunki terenowe (rodzaj i rozproszenie zabudowy, ukształto- 
wanie terenu, sposób zagospodarowania terenu), warunki gruntowo-wodne, warunki 
odprowadzania ścieków oczyszczonych, ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych, 
możliwości ekonomiczne właścicieli POŚ. Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane  
z POŚ do wód śródlądowych płynących (rzeki, rowy melioracyjne) lub stojących (jeziora), 
bądź do gruntu za pośrednictwem urządzeń rozsączających (drenaż, studnia chłonna, 
panele rozsączające) z zachowaniem odpowiednich wymagań jakościowych dla ścieków 
oczyszczonych (tab. 3). 
 

Tab. 3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód 
powierzchniowych z przydomowych oczyszczalni ścieków23 

Wskaźnik zanieczyszczeń 

BZT5 
[mg O2·dm-3] 

ChZT 
[mg O2·dm-3] 

Zaw. og. 
[mg·dm-3] 

Azot og. 
[mg·dm-3] 

Fosfor og. 
[mg·dm-3] 

40,0 150,0 50,0 30,0* 5,0* 

* – wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpo- 
średnio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wyżej wskazanych wymagań nie stosuje się w odniesieniu do ścieków oczyszczanych 
w gruncie i odprowadzanych systemem drenażowym gruntu. 

Charakterystyka ścieków surowych w zasadniczy sposób determinuje sprawność 
funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków i w konsekwencji wymagany  
efekt oczyszczania ścieków wyrażony jakością ścieków oczyszczonych. Ścieki surowe  
z terenów wiejskich charakteryzują się bardzo wysokim zakresem zmienności wartości 
wskaźników zanieczyszczeń (tab. 4), a dodatkowo niski poziom zużycia i wykorzysta- 
nia wody, obserwowany w miejscowościach wiejskich, powoduje znaczne zatężenie 
zanieczyszczeń (tab. 5). 
                                                           
17 Z. Heidrich, G. Stańko, Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wiejskich jednostek osadniczych, Infrastruktura  

i Ekologia Terenów Wiejskich, Wydawnictwo PAN, Kraków 2008, s. 169–177. 
18 M. Sikorski, H. Bauman-Kaszubska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako działalność inwestycyjna w świetle 

regulacji prawnych, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 6, z. 1, Falenty 2006, s. 381–389. 
19 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229. 
20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414. 
21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego, Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm. 

22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690. 

23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego, Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm. 
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Tab. 4. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych  
odprowadzanych z terenów wiejskich 

Autor 
Wskaźnik zanieczyszczeń 

BZT5  
[g O2/m3] 

ChZT  
[g O2/m3] 

Zaw. og 
[g/m3] 

Nog  
[g N/m3] 

Pog  
[g P/m3] 

Błażejewski24 230–500 400–1200 230–400 40–60 4–40 
Heidrich i Witkowski25 110–350 250–800 120–400 20–70 4–12 
Łomotowski i Szpindor26 100–700 200–900 120–450 30–140 6–23 
Masłoń27 33,1–386 101–1245 55,5–218,3 – – 
Miernik28 230–980 380–2847 118–1876 – – 
Kaczor i Bugajski29 – – – 13,4–173,4 14–86,5 
Kaczor i Bugajski30 81–370 165,9–508 31–221,2 45,8–93,7 10–21,7 
Kaczor31 103–940 109–1668 78–983 19–181 2–37 
Kida i wsp.32 – 550–1310 – 69–169 7,55–36 
Kaczor i Szewczyk33 227,9–460,5 432–860,5 236,1–402,1 48,8–96,1 5,4–15,97 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tab. 5. Jakość ścieków bytowo-gospodarczych w zależności od zużycia wody 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Ładunek jednostkowy 
zanieczyszczeń [g/M·d] 

Stężenie zanieczyszczeń [g/m3] 
przy zużyciu wody qśrd = 60÷150 [m3/M·d] 

60 80 100 120 150 

BZT5 60,0 1000 750 600 500 400 
ChZT 120,0 2000 1500 1200 1000 800 
Zawiesina og. 70,0 1167 875 700 583 468 
Azot ogólny 11,0 183 137,5 110 92 73 
Fosfor ogólny 1,8 30 22,5 18 15 12 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Dlatego też znaczącym problemem dla projektantów i eksploatatorów przydomo- 

wych systemów oczyszczania ścieków są parametry określające jakość ścieków i ładunek 
zanieczyszczeń w ściekach surowych. Ilość i jakość wytwarzanych ścieków powinna być 
jednym z zasadniczych kryteriów na etapie wyboru technologii ich oczyszczania w POŚ. 

                                                           
24 R. Błażejewski, Kanalizacja wsi, Wydawnictwo PZITS, Oddział w Poznaniu, Poznań 2003. 
25 Z. Heidrich, A. Witowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. II, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 

Piaseczno 2010. 
26 J. Łomotowski, A. Szpindor, Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa 1999. 
27 A. Masłoń, Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w południowo-wschodniej Polsce,  

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Rzeszów 2011, z. 58,  
nr 4, s. 203–213. 

28 W. Miernik, Skuteczność oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym, 
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/2007, Wydawnictwo PAN, Kraków 2007, s. 71–80. 

29 G. Kaczor, P. Bugajski, Usuwanie związków biogennych w przydomowych oczyszczalniach ścieków typu TURBOJET  
i Biocompact, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/2006, Wydawnictwo PAN, Kraków 2006,  
s. 65–75. 

30 G. Kaczor, P. Bugajski, Ocena pracy oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF w Spytkowicach, Infrastruktura  
i Ekologia Terenów Wiejskich, 1/2007, Wydawnictwo PAN, Kraków 2007, s. 187–195. 

31 G. Kaczor, Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa 
małopolskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9/2009, Wydawnictwo PAN, Kraków 2009,  
s. 97–104. 

32 M. Kida, A. Masłoń, J.A. Tomaszek, Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Radgoszczy, XXXII 
Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt. „Problemy inżynierii środowiska”, 
Płock, 31 maja – 1 czerwca 2012 r., s. 118–124. 

33 G. Kaczor, T. Szewczyk, Wybrane cechy jakościowe ścieków odprowadzanych z osiedli domów jednorodzinnych w 
Krakowie, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10/2011, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2011, s. 361–363. 
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W przydomowych systemach oczyszczania ścieków stosowane są różne układy  
i rozwiązania technologiczne 34 . Są to przede wszystkim systemy oczyszczające ścieki  
w środowisku gruntowym (drenaż rozsączający, filtr piaskowy o przepływie pionowym, 
bądź poziomym, filtr gruntowo-roślinny, oczyszczalnie hydrofitowe) oraz oczyszczające 
ścieki w warunkach sztucznych (osad czynny, złoża biologiczne) (ryc. 1). Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków muszą być przystosowane do odpowiednich warunków lokalnych 
(charakterystyka odbiornika lub gruntu, topografia terenu, warunki gruntowo-wodne), 
wobec czego istnieje na rynku szereg rozwiązań komercyjnych. Tematyka przydomo- 
wych oczyszczalni ścieków jest przedmiotem opracowań naukowych, technologicznych  
i eksploatacyjnych35,36,37,38,39,40,41. Opracowywane są coraz nowsze rozwiązania techno-
logiczne, których celem jest zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków, poprawa 
prostoty funkcjonowania obiektu itp.42 
 

Ryc. 1. Schematy technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Źródło: Z. Heidrich, G. Stańko, Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, 
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno 2007. 

                                                           
34 Z. Heidrich, G. Stańko, Leksykon przydomowych oczyszczalni…, op. cit. 
35 Z. Heidrich, M. Kalenik, J. Podedworna, G. Stańko, Sanitacja wsi, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piase- 

czno 2008. 
36 M. Gajewska, H. Obarska-Pempkowiak, 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce,  

Rocznik Ochrony Środowiska, 11/2009, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 
Koszalin 2009, s. 875–888. 

37 M. Kalenik, Przydomowa oczyszczalnia ścieków na terenach górskich, Wodociągi – Kanalizacja, 7–8/2010, s. 38–41. 
38 A. Kaczmarczyk, J. Mosiej, Dobre praktyki w oczyszczaniu ścieków na obszarach wiejskich, [w:] Ekoinnowacje  

na Mazowszu. Poradnik dobrych praktyk w ochronie środowiska na Mazowszu: polskie i norweskie doświadczenia  
w transferze technologii, CTTiRP Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 49–82. 

39 K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, cz. I, Inżynier Budownictwa, 10[99]  
2012, s. 57–60. 

40 K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, cz. II, Inżynier Budownictwa, 11[100] 
2012, s. 78–81. 

41 K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, cz. III, Inżynier Budownictwa, 12[101] 
2012, s. 80–84. 

42 K. Chmielowski, Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem zmodyfiko-
wanego filtru żwirowo-piaskowego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1/2013, Wydawnictwo PAN, 
Kraków 2013, s. 1–224. 
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Wybór rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków powinien 
być poprzedzony wielokryterialną analizą uwzględniającą aspekty technologiczne (jakość 
ścieków surowych, efektywność usuwania zanieczyszczeń, warunki odprowadzania 
ścieków, dostępność urządzeń i technologii, prostota obsługi obiektu), ekonomiczne 
(koszty inwestycyjne i eksploatacyjne), środowiskowe (jakość ścieków oczyszczonych)  
i społeczne (ryc. 2). 
 

Ryc. 2. Kryteria wyboru przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Źródło: Z. Mucha, J. Mikosz, Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, Czasopismo Techniczne: Środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 2, 

litera „Ś”, Kraków 2009, s. 91–100. 

 
Prawidłowo zaprojektowana POŚ powinna zapewniać eksploatację przez okres  

co najmniej 15–20 lat. Niezależnie od rozwiązania technologicznego przydomowej 
oczyszczalni ścieków ich budowa związana jest z pewnymi nakładami finansowymi. 
Poszczególne rozwiązania technologiczne POŚ determinowane są przez koszty mate-
riałów i elementów oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt POŚ dla budynku jednoro-
dzinnego (4 mieszkańców) oscyluje w przedziale od 4500 do 12 000 zł w zależności  
od wyposażenia technicznego instalacji. Niemniej jednak z uwagi na to, że budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym, możliwe jest 
znaczne jej dofinansowanie (np. z funduszy unijnych, preferencyjne kredyty itp.). 
Przykładowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska realizuje program wsparcia bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki któremu beneficjenci mogą uzyskać 
dofinansowanie na poziomie 35–45% całkowitej inwestycji. 

4. Podsumowanie 

Jednym z priorytetowych rozwiązań gospodarki ściekowej na obszarach o zróż-
nicowanym ukształtowaniu terenu i rozproszonej zabudowie jest możliwość wyboru 
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między zbiorczym (centralnym) i indywidualnym (przydomowym) systemem oczysz-
czania ścieków. Przydomowe systemy oczyszczania ścieków powinny być stosowane  
na obszarze, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przynosiłaby korzyści  
dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty. 

Zróżnicowana gęstość zabudowy poszczególnych miejscowości oraz podgórskie 
ukształtowanie terenu Pogórza Dynowskiego wymusza stosowanie decentralnego  
systemu kanalizacji. Duże rozproszenie przysiółków, kolonii małych miejscowości i wsi 
nie sprzyja budowie zbiorczych, gminnych oczyszczalni ścieków, wobec tego optymal-
nym kierunkiem gospodarki ściekowej są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z tego 
względu przydomowe systemy oczyszczania ścieków stanowią nieodłączny element 
kompleksowego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na obszarze ca- 
łego ZGTPD. W aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego celowe jest opracowanie wielowariantowej 
koncepcji programowo-przestrzennej unieszkodliwiania ścieków w poszczególnych 
miejscowościach z uwzględnieniem systemów indywidualnych (przydomowych). Przydo-
mowe systemy oczyszczania ścieków powinny być dostosowane do lokalnych warunków 
terenowych, środowiskowych i społecznych z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych. Rola gmin Pogórza Dynowskiego, w przypadku zastosowania na  
jej terenie pojedynczych oczyszczalni przydomowych, jak też kompleksowego rozwią-
zania gospodarki ściekowej w oparciu o POŚ, jest bardzo ważna zarówno na etapie 
wstępnym, gdy tworzony jest np. program gospodarki wodno-ściekowej, jak też na  
etapie, gdy oczyszczalnie są już wybudowane i eksploatowane. Preferowane powinny  
być rozwiązania proste i nieskomplikowane w obsłudze, tanie w budowie i eksploatacji 
oraz powinny zapewniać wymagany efekt oczyszczania ścieków. 
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