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INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA  
ŚCIEKÓW STOSOWANE W AGROTURYSTYCE 

 

Streszczenie 

Rozwój turystyki zrównoważonej opartej na poszanowaniu wartości przyrodniczych, kultu-
rowych i społecznych wymaga także podejmowania działań związanych z ochroną ekosyste- 
mów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których głównym źródłem są ścieki 
bytowo-gospodarcze. Wykorzystanie potencjału turystycznego, m.in. Pogórza Dynowskiego 
zgodnie z koncepcją turystyki zrównoważonej wymaga podjęcia działań związanych również  
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej. Odpowiednia sanitacja obszarów turystycznych  
może bowiem być dodatkowym czynnikiem stymulującym ruch turystyczny. 

W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem indywidualnych syste- 
mów oczyszczania ścieków w agroturystyce. 
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THE INDIVIDUAL WASTEWATER TREATMENT  
PLANTS USED IN AGROTURISM 

 

Summary 

Sustainable tourism development based on respect for the natural, cultural and social needs  
to protect of aquatic ecosystems from municipal pollution whose main sources are wastewa- 
ters. Realising the potential of the tourism of the Dynów Foothills accordance with the concept  
of sustainable tourism program requires a rearrangement of wastewater management. Ap- 
propriate sanitation of tourist areas may in fact be an additional factor stimulating tourism. 

The paper presents issues related to the use of individual wastewater treatment systems in 
agrotourism. 

Keywords: wastewater, wastewater management, individual wastewater treatment plant 

1. Wprowadzenie 

Rozwój turystyki zrównoważonej opartej na poszanowaniu wartości przyrodni- 
czych, kulturowych i społecznych wymaga także podejmowania działań związanych  
z ochroną ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których 
głównym źródłem są ścieki bytowo-gospodarcze. Wykorzystanie potencjału tury-
stycznego terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kul-
turowych zgodnie z koncepcją turystyki zrównoważonej wymaga uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie powierzchni  
oraz gęstość zabudowy obszary wiejskie pozbawione są często centralnego, zbiorczego 
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systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. W niektórych przypadkach budowa 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego  
jest wręcz niemożliwa. Prawie 21% wsi jest w zabudowie rozproszonej (średnie odle- 
głości pomiędzy domami wynoszą od 120–180 do 500 m). Spore wyzwanie stanowi 
również sanitacja na obszarach chronionego krajobrazu, w parkach krajobrazowych  
i narodowych oraz terenach zaliczanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura  
2000. W takich przypadkach wskazane jest stosowanie indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków [22]. 

Szczegółowego znaczenia nabiera sanitacja w gospodarstwach wiejskich, które 
zamierzają świadczyć usługi agroturystyczne. Zagadnienie to nie może być margi-
nalizowane, bowiem oczekiwania w agroturystyce wynajmujących i ich klientów  
są coraz większe. Aktualnie klient oczekuje odpowiedniej usługi turystycznej lub/i 
agroturystycznej z zachowaniem odpowiedniego komfortu życia. Obowiązkiem 
kwaterodawców wiejskich jest wobec tego zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności, lecz także sanitarno-epidemiologicznego. Nieuporządkowana 
gospodarka ściekowa automatycznie pozbawia bowiem gospodarstwo szans na suk- 
cesy w działalności agroturystycznej. Odpowiednia sanitacja obszarów turystycznych 
stanowi czynnik stymulujący ruch turystyczny. Dodatkowo działalność proekologicz- 
nego gospodarstwa agroturystycznego może być wzorcem do naśladowania wśród 
pozostałych mieszkańców terenów wiejskich. 

W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem indywidualnych 
(przydomowych) systemów oczyszczania ścieków w agroturystyce. 

2. O konieczności sanitacji obszarów wiejskich 

Poziom sanitacji terenów niezurbanizowanych w naszym kraju wynika z wielolet- 
nich zaniedbań w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki 
wodnej [14]. W wielu miejscowościach wiejskich charakterystycznym elementem 
zabudowań gospodarskich są jeszcze wysłużone toalety zwane „sławojkami” – symbol 
przedwojennej sanitacji (fot. 1, 2). Mimo znacznego postępu technicznego w niektó- 
rych rejonach naszego kraju czas jakby się zatrzymał. Powszechnie znane są przypadki 
„dziurawych” zbiorników do gromadzenia ścieków lub bezpośredniego odpływu ście-
ków nieoczyszczonych z budynków mieszkalnych do przydrożnych rowów i cieków 
wodnych (fot. 3, 4). Obserwuje się również, że ścieki ze zbiorników bezodpływowych  
tzw. szamb wywożone są na pola uprawne, bądź nieużytki rolne (fot. 5, 6). Aktualnie 
nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości przez mieszkańców gmin 
wiejskich to częsty proceder, który niełatwo wykryć. W sposób świadomy degrado- 
wane jest własne otoczenie. Niszczeje wartość i atrakcyjność zamieszkałych terenów. 
Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych wpływa negatywnie 
na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczając w znaczny sposób ich 
wykorzystanie. Na terenach wiejskich jest to szczególnie ważne, bowiem głównym 
źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są wody podziemne. Zanieczyszczenia wpro-
wadzane do wód podziemnych mogą narażać mieszkańców na choroby. W latach 80. 
ubiegłego stulecia dotkliwie przekonali się o tym mieszkańcy dawnego województwa 
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płockiego, w którym odnotowano epidemię czerwonki. Po przeprowadzeniu badań 
okazało się, że nie stosowali się do zasad dotyczących budowy szamba, które zlo-
kalizowano zbyt blisko studni i przez długi czas nieświadomie pili wodę ze ścieków  
[51]. Wobec tego zasoby wodne na terenach wiejskich powinny być chronione pod 
względem ilościowym i jakościowym. 
 

    

Fot. 1–2. Ustęp zwany sławojką 
http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/ (dostęp: 28.07.2015) 

 

    

Fot. 3–4. Widok płynących ścieków bytowych w przydrożnym rowie 
Źródło: fot. A. Masłoń 
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Fot. 5–6. Wywóz ścieków na pola uprawne 

Źródło: http://nowagazeta.pl/2013/05/ps-9612-zamiast-do-oczyszczalni-to-na-pole/ (dostęp:  
23.07.2015), http://wiadomosci.wp.pl/kat,17771,title,Samisietrujemy,wid,7643920, 

wiadomosc.html?ticaid=1154dd (dostęp: 23.07.2015) 

 
Niedostateczny stan sanitacji obszarów niezurbanizowanych jest efektem nawar-

stwiających się od kilku ostatnich dekad czynników, m.in. braku odpowiedzialności  
za otoczenie przyrodnicze terenów wiejskich, niskiej świadomości ekologicznej 
mieszkańców i braku upowszechnienia wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń  
na środowisko wodne, niskiej znajomości przez władze lokalne spraw związanych  
z utylizacją ścieków na terenach podległych ich zarządowi, braku poczucia wspólnoty, 
ograniczeń finansowych oraz tolerancji na nieekologiczne praktyki mieszkańców.  
Według niektórych źródeł we wschodniej części kraju są gminy, w których niemal  
co trzecie gospodarstwo domowe nie posiada toalety, a blisko połowa mieszkańców  
Polski żyje w złych warunkach sanitarnych. Ok. 25% gospodarstw na wsi nie po- 
siada łazienki, a 10% nie ma bieżącej wody wodociągowej. Warto zwrócić uwagę, że 
największy odsetek gospodarstw domowych bez łazienki odnotowano na terenach,  
które kiedyś należały do zaboru rosyjskiego (ryc. 1) [55]. 
 

Ryc. 1. Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w łazienkę 

 
Źródło: http://natemat.pl/108469,polska-wschodnia-mieszka-w-domach-bez-lazienki-ta-mapa-zadziwila-

internautow-ale-nie-jest-tak-zle-jak-pokazuje (dostęp: 31.07.2015) 
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Problem uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w Polsce  
był niemal od zawsze marginalizowany, z wyjątkiem okresu przedwojennego, kiedy  
zostały wprowadzone pewne regulacje prawne w tym zakresie. Pierwsze regulacje 
prawne z zakresu czystości i porządku w Polsce pojawiły się po I wojnie światowej w po-
staci Państwowej Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 8 lutego 1919 r. [39]. Jednak 
ustawa dotyczyła wyłącznie postępowania z odpadami komunalnymi. Problematykę 
ścieków uregulowano z kolei w Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928 r.  
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli [44] oraz w Rozporządzeniu Prezydenta  
RP z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych [45]. Znaczące 
sukcesy w zakresie sanitacji terenów wiejskich w okresie międzywojennym miał Mi- 
nister Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej – gen. Felicjan Sławoj-Składkowski,  
z wykształcenia lekarz niezmiernie zainteresowany poprawą warunków sanitarnych 
ludności, który wydał wiele rozporządzeń i okólników mających wymusić na ludności 
bardziej higieniczny tryb życia [17]. W 1928 r. wydane z jego inicjatywy Rozporządzenie 
Prezydenta RP nakazało budowę toalet – ustępów na każdej działce zabudowanej –  
tzw. sławojek (fot. 7). Rozporządzenie to było o tyle fundamentalne, że wprowadzało 
sankcje karne za naruszenie przepisów. 
 

 
Fot. 7. Ustęp obok chłopskiego domu sfotografowany przed wojną  

(Dębno koło Brzeska, Małopolska) 

Źródło: A. Leszczyński, Wychodek premiera Sławoja, Ale Historia, 2014, 27(129), s. 5. 

 
Minister Sławoj-Składkowski udzielał w okólnikach szczegółowych instrukcji 

dotyczących budowy ustępów: „Ustępy powinny być a) solidnie zbudowane tak,  
ażeby przy użyciu nie groziły zapadnięciem się dołu ustępowego, b) nie powinny być  
one również rupieciarnią”. W kolejnym okólniku podano, że „ustępy powinny być  
nie tylko suche, ale gruntownie szorowane tak, ażeby używanie sedesów nie budzi- 
ło wstrętu”. Były to „najsłynniejsze” przepisy sanitarne. Akcja budowania ustępów  
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w Polsce napotykała opór, zwłaszcza na wsi. W swoich wspomnieniach minister pisał:  
„Tu naród wiejski nie okazał zrozumienia ani chęci, ani radości, gdy usiłowałem go 
przyciągnąć z przestrzennego, jasnego i powietrznego zastodola do ciasnych, dusznych, 
mrocznych ścian sławojki” [30]. Dzięki energii i kontroli ministra Składkowskiego  
Polska wzbogaciła się w sławojki bardzo szybko. W okólniku z września 1928 r. 
Składkowski informował, że osiągnięto dobre rezultaty i 80% domów w miastach  
oraz 60% gospodarstw wiejskich zostało zaopatrzonych w ustępy. Sławojki stały się  
na lata trwałym elementem polskiego krajobrazu [30]. Minister Składkowski wydał  
jeszcze Rozporządzenia o stanie sanitarnym podwórek, hoteli, gościńców, a także plaż, 
które miały być podzielone na sektory damskie, męskie i dla obu płci, wyposażone  
w natryski i codziennie dezynfekowane ustępy [17]. 

W latach 30. ubiegłego stulecia proces sanitacji i higienizacji wsi wzmacniały do-
datkowo patrole sanitarne, które funkcjonowały przy jednostkach straży pożarnych  
i były organizacjami o chlubnej tradycji i wysokim prestiżu społecznym. Strażackie  
patrole sanitarne składały się z kobiet wiejskich, reprezentantek innych kategorii  
klasowo-warstwowych zamieszkujących na wsi, w tym nauczycielek i urzędniczek. 
Patrole sanitarne szerzyły, m.in. zasady higieny w swojej społeczności, a także or-
ganizowały konkursy na tematy higieniczno-zdrowotne [25]. Przykładowo konkurs  
na najładniejsze „sławojki” stanowił wyjątkowo efektywną formę podnoszenia stanu 
sanitarnego i higienicznego wsi. Z czasem do budowy toalet przywiązywano więcej 
uwagi, a mieszkańcy wsi przekonali się do tych obiektów. Zalecenia techniczne budowy  
i wytyczne eksploatacyjne ustępów podawane były w prasie codziennej, tygodnikach  
oraz przedstawione były w kilku przedwojennych pracach (fot. 8). Na przykład Żebrow-
ska-Kacprzakowa w publikacji pt. „Książka gospodyni wiejskiej” podaje, że „ustęp więcej 
świadczy o kulturze człowieka niż mieszkanie”, wobec czego należy o niego dbać [34]. 
 

 
Fot. 8. Ryciny z przedwojennej publikacji obrazujące budowę i usytuowanie toalety 

Źródło: W. Żebrowska-Kacprzakowa, Książka gospodyni wiejskiej, Wydawnictwo Centralnej Organizacji  
Kół Gospodyń Wiejskich, wydanie III, Warszawa 1938. 
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Po II wojnie światowej nastąpił niewielki postęp w zakresie sanitacji obszarów 
wiejskich, a kolejne akty prawne, m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach, 
podtrzymywały zalecenia przedwojenne w zakresie stosowania ustępów na terenach 
nieskanalizowanych [43]. Natomiast Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. [47] oraz 
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archi- 
tektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego [46], wprowadziły 
obowiązek gromadzenia ścieków na terenach nieskanalizowanych w zbiornikach 
nazwanych dołami ustępowymi, które w dalszej kolejności przekształciły się w znane  
do chwili obecnej zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. Po 1989 r. nastąpił znaczny 
rozwój infrastruktury komunalnej, jednak bez nacisku na uporządkowanie gospo- 
darki ściekowej na terenach wiejskich. Wprowadzona Ustawa z dnia 13 września  
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała mieszkańców do 
wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych i systematycznego ich opróżniania lub podłączenia nieruchomości  
do kanalizacji [49]. 

Aktualnie problem niedostatecznej sanitacji dotyczy blisko 15 mln ludności 
zamieszkałej głównie w małych, wiejskich miejscowościach w zabudowie rozpro- 
szonej (RLM < 2000). Według danych GUS w 2014 r. (stan na 31 grudnia 2014 r.)  
oczyszczalnie ścieków obsługiwały 71,5% ludności kraju (w miastach 93,9%, na wsi,  
gdzie mieszka 39,7% ludności kraju, jedynie 37,4%). Tylko 516 miast i 684 gminy  
wiejskie były obsługiwane przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów. W obiektach tych oczyszczono 1048 hm3 ścieków, co stanowi  
84,7% ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną z miast i wsi [38]. Podstawą sa- 
nitacji obszarów wiejskich nadal są zbiorniki bezodpływowe, często źle zabezpieczone, 
niewłaściwie opróżniane i utrzymywane w złym stanie technicznym, które mogą  
zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzi [52]. Spotykane są tzw. „dziurawe” szamba, które 
odprowadzają ścieki nieoczyszczone do gruntu, zanieczyszczając wody podziemne.  
Niemniej jednak sytuacja w tym zakresie ulega zmianie. Od kilku lat obserwowany  
jest systematyczny spadek liczby zbiorników bezodpływowych, zwiększa się natomiast 
liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczba zbiorników bezodpływowych spa- 
dła z około 2 318 tys. w 2012 r. do 2 257 tys. w 2013 r. (o 2,6%), podczas gdy liczba 
przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła z około 126 tys. w 2012 r. do około  
155 tys. w 2013 r. (o 23,0%). Większość, bo około 83,5% przydomowych urządzeń  
do odprowadzania nieczystości, zlokalizowana było na obszarach wiejskich, podczas  
gdy pozostałe 16,5% w miastach. Według danych w 2013 r. na obszarach wiejskich  
znajdowało się 1 873 310 szt. zbiorników bezodpływowych (ok. 83,0% z ogółu)  
i ok. 141 000 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (91,1% ogólnej liczby POŚ).  
W miastach wielkości te wynosiły odpowiednio 17,0% i 8,9% [36]. 

Sanitacja obszarów wiejskich aktualnie jest sporym wyzwaniem nie tylko dla 
decydentów, lecz również dla projektantów i eksploatatorów. Mimo znacznego po- 
stępu w budowie centralnych systemów kanalizacyjnych wraz ze zbiorczymi oczysz-
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czalniami ścieków, do którego Polska została zobligowana Traktatem Akcesyjnym, 
znaczna część ludności na terenach wiejskich, nieobjętych Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), pozostaje poza programami budowy 
oczyszczalni, które mogłyby być finansowane z funduszy unijnych. Nierówności 
spowodowane są dużym rozproszeniem zabudowy wiejskiej i także tym, że zgodnie  
z ustaleniami KPOŚK priorytetem do tej pory było wdrażanie rozwiązań kanaliza- 
cyjnych w aglomeracjach powyżej 2000 RLM. Z uwagi na małe przepływy ścieków,  
duże rozproszenie zabudowań oraz wysokie koszty nie ma możliwości w niektórych 
przypadkach adaptacji miejskich technik kanalizacyjnych na terenach niezurbanizo-
wanych. Pełne skanalizowanie wsi jest ekonomicznie nieuzasadnione [13, 26]. Z tego 
powodu w mniejszych aglomeracjach na terenach wiejskich konieczne jest stosowanie 
indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Podejmując decyzję o wyborze rozwiązania problemu unieszkodliwiania ścieków  
z pojedynczych gospodarstw domowych na terenach wiejskich, należy wziąć pod  
uwagę możliwość budowy kanalizacji, która warunkuje w znaczny sposób koszty 
oczyszczania ścieków. Rycina 2 prezentuje uproszczony schemat postępowania przy 
wyborze optymalnego sposobu unieszkodliwiania ścieków.  
 

Ryc. 2. Etapy postępowania przy wyborze sposobu unieszkodliwiania ścieków 

 
Źródło: K. Chmielowski, Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków z wyko-
rzystaniem zmodyfikowanego filtru żwirowo-piaskowego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,  

Wydawnictwo PAN, Kraków 2013, s. 21. 
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Podstawę wyboru rozwiązania systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
stanowią wskaźniki efektywności techniczno-ekonomicznej inwestycji, m.in. nakłady 
inwestycyjne, roczne koszty eksploatacji, okres amortyzacji [4, 26]. Najwyższe koszty 
spośród prezentowanych rozwiązań generuje kanalizacja bezodpływowa ze zbiorni- 
kiem do gromadzenia ścieków. Ścieki wywożone taborem asenizacyjnym powinny  
być wprowadzane do systemu kanalizacyjnego pobliskiej jednostki osadniczej albo do 
najbliższej oczyszczalni ścieków w kontrolowany i zorganizowany sposób. Jednostko- 
we koszty wywozu ścieków taborem asenizacyjnym, od miejsca ich gromadzenia do 
miejsca zrzutu, kształtują się na poziomie od 6 do 25 zł/m3, w zależności od rodzaju 
pojazdu asenizacyjnego i warunków jego pracy. Przykładowe obliczenia kosztów  
wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego dla 4-osobowej rodziny w ilości ok.  
0,5 m3/d (ponad 180 m3/rok) mogą się wahać od 1080 do 4500 zł/rok [3]. 

3. Warunki formalno-prawne indywidualnych  
systemów oczyszczania ścieków  

Indywidualne oczyszczalnie ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków – POŚ) 
definiowane są jako obiekty i instalacje obsługujące do 50 mieszkańców (RLM). Gra- 
niczna przepustowość określana jest na poziomie 5 m3/d według Prawa Wodnego  
[50] lub 7,5 m3/d według Prawa Budowlanego [48]. Zastosowanie indywidualnych 
oczyszczalni ścieków jest uzasadnione, gdy na 1 km projektowanej sieci kanalizacyjnej  
(z wyłączeniem przykanalików) przypada mniej niż 120 mieszkańców. Oznacza to,  
że jednostkowa długość sieci kanalizacyjnej powinna być większa od 8 m/M. Przy 
założeniu wskaźnika 4 mieszkańców na jedno gospodarstwo domowe jednostkowa 
długość sieci kanalizacyjnej powinna przekraczać 32 m/gospodarstwo [5]. Regulacje 
formalno-prawne dotyczące POŚ stanowią, m.in. akty prawne rangi ustawy oraz  
przepisy wykonawcze. 

Budowa i lokalizacja 

Budowa przydomowej (indywidualnej) oczyszczalni ścieków o przepustowości  
do 7,5 m3, jak również zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojem- 
ności do 10 m3, nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia 
właściwemu organowi (art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1) [48]. Niemniej jed- 
nak możliwe jest także, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza 
wykonania indywidualnej oczyszczalni ścieków. 

Budowa instalacji POŚ wymaga odpowiedniej lokalizacji, tj. zachowania odpo-
wiednich odległości poszczególnych elementów oczyszczalni od budynków i innych 
obiektów infrastruktury na działce inwestora, jak również na działkach sąsiednich  
(ryc. 3). Parametry lokalizacyjne – minimalną odległość od granic działki, minimalne 
odległości od budynku, odległości od ujęcia wody pitnej, określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. [40]. 
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Ryc. 3. Parametry lokalizacyjne indywidualnej oczyszczalni ścieków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na tere- 

nach wiejskich – cz. I, cz. II, cz. III, Inżynier Budownictwa, 10(99), 11(100), 12(101) 2012. 

 

Eksploatacja  

W ramach zwykłego korzystania z wód, zgodnie z art. 36 ustawy Prawo wodne, 
eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywa- 
nych na potrzeby gospodarstw domowych nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi [50], natomiast konieczne jest zgłoszenie 
instalacji właściwemu organowi – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta [41]. 

Jakość ścieków oczyszczonych 

Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych w POŚ normuje Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. [42], przy czym dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz minimalny stopień ich redukcji określone  
są względem lokalizacji instalacji – w obrębie aglomeracji lub poza aglomeracją. 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa 
domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane  
do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli war- 
tość BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków  
jest redukowana co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych, co najmniej  
o 50% oraz miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu  
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego  
wód podziemnych. 

W przypadku lokalizacji POŚ w aglomeracji ścieki oczyszczone mogą być wprowa-
dzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli  
nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo 
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(określonych w załączniku nr 3) oraz miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzie- 
lone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego 
poziomu wodonośnego wód podziemnych. 

W odniesieniu do odprowadzania ścieków oczyszczonych do wód powierzch-
niowych ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlo-
kalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego,  
w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, gdy nie przekraczają 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni  
o RLM od 2000 do 9999 (załącznik nr 2 do rozporządzenia), a także najwyższy  
użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod 
dnem tego urządzenia. 

Według Rozporządzenia ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego  
lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia 
wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli nie 
przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, 
określonych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, jak również najwyższy użytkowy 
poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego 
urządzenia [42]. 

4. Charakterystyka ścieków komunalnych  
powstających w agroturystyce 

Działalność agroturystyczna i przyjmowanie turystów wiąże się ze zwiększonym 
poborem wody. Wzrost zużycia wody przekłada się w konsekwencji na ilość powstają-
cych ścieków. Istotny problem pojawia się w okresie wzmożonego ruchu turystycznego  
i sezonowości działalności obiektu agroturystycznego, np. w okresie letnim. 

Większa część wody wykorzystanej w gospodarstwach domowych zostaje zanie-
czyszczona w wyniku jej użycia i stanowi ścieki bytowo-gospodarcze (sanitarne). Ilość 
ścieków powstających w gospodarstwach domowych można zakładać jako równą ilości 
zużywanej wody, niemniej jednak w praktyce ilość ścieków stanowi ok. 90–95% ilości 
zużytkowanej wody [5]. Przeciętna jednostkowa ilość ścieków dla miejskich jedno- 
stek osadniczych wynosi 120÷150 dm3/(M·d), a dla terenów wiejskich 80÷100 dm3/ 
(M·d) [6]. Woda wykorzystywana jest do sprzątania, prania i zmywania, jak również  
do przygotowywania posiłków, do picia i celów higieniczno-sanitarnych. Ok. 80%  
całego zapotrzebowania na wodę przypada na 3 rodzaje źródeł: spłuczki ustępowe  
(30%), kąpiele (36%) oraz pranie (15%) (tab. 1). 
 

Tab. 1. Struktura zużycia wody w gospodarstwach domowych 

Struktura zużycia wody Zużycie wody [dm3/(M·d)] % 

Kąpiele i mycie 36,0–54,0 36 

Spłukiwanie toalet 30,0–45,0 30 

Pranie 15,0–22,5 15 
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Struktura zużycia wody Zużycie wody [dm3/(M·d)] % 

Mycie naczyń 10,0–15,0 10 

Sprzątanie 6,0–9,0 6 

Picie i gotowanie 3,0–4,5 3 

Źródło: http://informatorbudownictwa.pl/ (dostęp: 20.07.2015) 

 
W gospodarstwach agroturystycznych należy wziąć pod uwagę fakt, że turyści, 

wymagając komfortu sanitarnego, będą zużywać znaczne ilości wody, zgodnie ze  
swoimi nawykami i przyzwyczajeniami. Zużycie wody w gospodarstwie agrotury-
stycznym zależy od wielu czynników: 

♦ standardu wyposażenia kwater w armaturę sanitarną, 
♦ stanu technicznego urządzeń sanitarnych, 

♦ sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (zasobnik ciepłej wody, kocioł  
na paliwo stałe, podgrzewacz przepływowy itp.), 

♦ wieku i mobilności mieszkańców oraz turystów, 

♦ statusu ekonomicznego, 
♦ nawyków związanych z częstotliwością korzystania z urządzeń sanitarnych, 

♦ pory roku, 

♦ charakteru oferowanych usług w gospodarstwie agroturystycznym. 

Aktualnie obserwuje się tendencję spadkową zużycia wody (wysokie koszty  
wody wodociągowej, edukacja w zakresie oszczędności wody itp.), a tym samym  
ilości powstawania ścieków komunalnych [20]. Możliwe jest również stosowanie 
ekologicznej armatury czerpalnej – spłuczek ustępowych, baterii dotykowych itp. 
Zastosowanie takiej instalacji w gospodarstwach agroturystycznych w znaczący spo- 
sób może zminimalizować zużycie wody przez turystów, jednocześnie zmniejszając 
koszty gospodarki wodno-ściekowej. Najbardziej ekologiczne i oszczędne krany  
dostępne na rynku – baterie bezdotykowe pozwalają obniżyć zużycie wody nawet  
o 50%, w porównaniu do armatury jednouchwytowej. Zastosowanie inteligentnych  
baterii umożliwia zmniejszenie zużycia wody nawet o 85%. Poziom zużycia wody  
w baterii uruchamianej fotokomórką wynosi zaledwie 6 litrów na minutę, tymczasem 
wypływ w klasycznej baterii jednouchwytowej dochodzi do 12 dm3/min, a w baterii 
dwukurkowej nawet do 42 dm3/min (tab. 2) [59]. 
 

Tab. 2. Oszczędność zużycia wody poprzez zastosowanie ekologicznej armatury 

Rodzaj baterii Zużycie wody [dm3/min.] Oszczędność [%] * 

Z dwoma kurkami 42,0 - 

Jednouchwytowa 12,0 72,0 
Z eko-przyciskiej 8,0 81,0 
Bezdotykowa 6,0 85,0 

* w porównaniu do baterii z dwoma kurkami 

Źródło: http://informatorbudownictwa.pl/ (dostęp: 20.07.2015) 
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Rzeczywista ilość powstających ścieków oraz nierównomierność ich dopływu 
stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania i eksploatacji indywidualnej 
oczyszczalni ścieków stosowanej w gospodarstwie agroturystycznym. Konieczne jest  
w tym przypadku poprawne opracowanie bilansu ilościowo-jakościowego ścieków  
z obiektu agroturystycznego w ujęciu sezonowym. Skład oraz ilość ścieków zależą  
w głównej mierze od aktywności ludzkiej, zmieniającej się w zależności od godziny,  
dnia i pory roku. W obiektach agroturystycznych odpływy ścieków ulegają dużym 
wahaniom i uzależnione są od ruchu turystycznego. Minimalne ilości ścieków przy- 
padają na wczesne godziny poranne, maksymalne natomiast na wczesne godziny 
popołudniowe. W późnych godzinach popołudniowych można odnotować przepływy 
zbliżone do średniej dobowej. Nierównomierność dopływu ścieków zależeć będzie  
od charakteru gospodarstwa agroturystycznego i oferowanych usług. Niski poziom 
zużycia wody może powodować znaczne zatężenie zanieczyszczeń w ściekach do-
pływających do POŚ. Jakość ścieków powstających w gospodarstwach domowych  
może być określana na podstawie jednostkowych ładunków zanieczyszczeń (tab. 3). 
Będzie ona zmienna w sezonie turystycznym w zależności od ilości przebywających 
mieszkańców w gospodarstwie agroturystycznym (tab. 4). Ilość i jakość wytwarzanych 
ścieków powinna być jednym z podstawowych kryteriów na etapie wyboru technologii 
ich oczyszczania w indywidualnej oczyszczalni ścieków [22]. 
 

Tab. 3. 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 

 

Tab. 4. Zmienność ładunku zanieczyszczeń w ściekach w gospodarstwie agroturystycznym 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń [kg/d] 
względem ilości wczasowiczów 4–12 [M] 

4 6 8 10 12 

BZT5 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 

ChZT 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 

Zawiesina og. 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 

Azot ogólny 0,044 0,066 0,088 0,11 0,132 

Fosfor ogólny 0,0072 0,0108 0,0144 0,018 0,022 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Rozwiązania technologiczne indywidualnych  
systemów oczyszczania ścieków 

Wybór sposobu unieszkodliwiania ścieków w indywidualnej oczyszczalni ścieków 
zależy od ilości doprowadzanych ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń, 
dostępności powierzchni terenu, topografii terenu, warunków gruntowo-wodnych  
oraz charakterystyki odbiornika. W przydomowych systemach oczyszczania ścieków 
stosowane są różne układy i szczegółowe rozwiązania technologiczne. Do podstawo- 
wych systemów należą przede wszystkim systemy oczyszczające ścieki w środowisku 
gruntowym (drenaż rozsączający, filtr piaskowy o przepływie pionowym lub pozio- 
mym, filtr gruntowo-roślinny, oczyszczalnie hydrofitowe) oraz oczyszczające ścieki  
w warunkach sztucznych (osad czynny, złoża biologiczne) (ryc. 4). Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków muszą być dostosowane do odpowiednich warunków lokalnych, 
wobec czego istnieje na rynku szereg rozwiązań komercyjnych. Zagadnienia naukowe, 
technologiczne i eksploatacyjne zostały przedstawione w wielu opracowaniach [1, 2,  
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 29, 33]. 
 

Ryc. 4. Schematy technologiczne indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

 
Źródło: N. Brzostkowski, M. Hawryłyszyn, D. Karbowski, S. Paniczko, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

Poradnik, Centrum Zielonych Technologii, Białystok 2008. 
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Oczyszczanie ścieków w systemach indywidualnych składa się z dwóch etapów – 
wstępnego oczyszczania w osadniku gnilnym oraz biologicznego oczyszczania. Wstępne 
oczyszczanie polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń poprzez procesy 
sedymentacji, a także procesy związane z fermentacją osadu, w którym dominują  
bakterie oraz inne mikroorganizmy beztlenowe. Procesy te zachodzą w pierwszym 
obiekcie POŚ w osadniku gnilnym o różnej konstrukcji. Podczyszczone ścieki odpły- 
wają do dalszych elementów instalacji indywidualnej oczyszczalni. Ścieki zawierające 
duże ilości tłuszczów wymagają ich oddzielenia ze względu na zabezpieczenie kolej- 
nych elementów oczyszczalni. Separacja tłuszczów istotnie poprawia skuteczność  
i wydajność całego układu. W przypadku obiektów gastronomicznych ma to duże 
znaczenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy osadnik jest oddalony kilka 
metrów od budynku. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wychładzania ścieków  
i osadzania się tłuszczu wewnątrz rur kanalizacyjnych. Z tego powodu POŚ dla obiek- 
tów gastronomicznych powinny być wyposażone dodatkowo w separatory tłuszczu. 
Drugi etap oczyszczania ścieków związany jest z biologicznym oczyszczaniem ście- 
ków w warunkach tlenowych lub tlenowo-beztlenowych. Etap ten może przebiegać  
w kompaktowych urządzeniach, np.: z wykorzystaniem złoża biologicznego, osadu 
czynnego lub gruntu (drenaż rozsączający, filtr piaskowy złoża hydrofitowe) [1, 5,  
7, 8, 9, 10]. Znanych jest już kilkadziesiąt rozwiązań komercyjnych, które różnią się 
konstrukcją i ceną. W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie możliwością wyko-
rzystania hybrydowych systemów do oczyszczania ścieków w systemach indywidu-
alnych, stanowiących połączenie osadu czynnego i złoża biologicznego, np. fluidalne  
złoże ruchome [29]. Ponadto indywidualne oczyszczalnie ścieków mogą być również 
zintegrowane z systemem EIB (European Instalation Bus – Europejska Magistrala In-
stalacyjna), dzięki czemu możliwe jest sterowanie systemu kanalizacyjnego w ramach  
tzw. inteligentnego budynku [31]. 

Z uwagi na nierównomierność dopływu ścieków z gospodarstw agroturystycznych 
konieczne jest stosowanie takich rozwiązań technologicznych, które wykazują pewną 
odporność na zmienne obciążenie hydrauliczne i substratowe w ciągu sezonu. Takimi 
systemami mogą być tzw. sekwencyjne reaktory porcjowe SBR (z ang. sequencing batch 
reactor) [19, 21, 24, 27, 28] lub systemy hydrofitowe (z ang. constructed wetlands) [23,  
32]. Dodatkowo wskazane jest wykorzystanie takiego układu oczyszczalni, który  
może być dostosowany do topografii terenu, krajobrazu oraz rekreacyjnej części  
ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych. Indy-
widualną oczyszczalnię ścieków z łatwością można wkomponować w układ ogrodu 
gospodarstwa domowego (fot. 9, 10–11). Osadniki gnilne, komory osadu czynnego,  
złoża biologiczne stanowią obiekty podziemne oraz niewidoczne i zajmują stosunkowo 
niewielką powierzchnię (1–3 m2), z kolei lokalizacja drenażu filtracyjnego, filtra pia-
skowego lub złoża hydrofitowego wymaga pewnego zaplanowania dużej powierzchni  
w obrębie działki (kilkadziesiąt m2). Niemniej jednak indywidualna oczyszczalnia  
ścieków w obrębie gospodarstwa agroturystycznego wcale nie musi szpecić ogrodu,  
a otoczenie jej roślinnością umiejętnie może ją zamaskować. 
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Fot. 9. Indywidualna oczyszczalnia ścieków (pow. janowski, gm. Modliborzyce) 

Źródło: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_1005.html (dostęp: 20.07.2015) 

 

    
Fot. 10–11. Indywidualne oczyszczalnie ścieków w ogrodzie 

Źródło: http://www.eccoteam.pl/VH-6-50,10.html (dostęp: 20.07.2015) 

 
Interesującym przykładem indywidualnej oczyszczalni ścieków, godnym zasto-

sowania w gospodarstwach agroturystycznych, może być zagrodowa instalacja typu 
IBMER opracowana przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Górskie 
Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu. Oczyszczalnia składa się z urządzeń technicz- 
nie dopasowanych do lokalnych warunków terenowych i oparta jest na koncepcji 
oczyszczania ścieków w warunkach tzw. quasi-naturalnych (ang. nature-like systems), 
wspomaganych technicznym wyposażeniem dozująco-sterującym (ryc. 5). Jednym  
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z rozwiązań tego typu jest układ składający się z osadnika gnilnego, złoża roślinno- 
-gruntowego o poziomym przepływie ścieków, złoża trawiasto-glebowego i tzw. zani-
kowego oczka wodnego (rozsączanie ścieków do gruntu). Innym rozwiązaniem może  
być konfiguracja oparta na osadniku gnilnym, złożu o pionowym przepływie ścieków, 
złożu trawiasto-glebowym, oczku wodnym i układzie rozsączania ścieków do gruntu  
[35, 37]. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane indywidualne oczyszczalnie ście- 
ków z wykorzystaniem złóż roślinno-gruntowych oraz oczek wodnych, stanowiących 
zbiorniki do mikroretencji i gospodarczego wykorzystania oczyszczonych ścieków,  
mogą stanowić istotny element estetyzacji działki (fot. 12, 13). Oczyszczalnie tego  
typu nie stanowią dysonansu w krajobrazie wiejskim (fot. 14–15) [18]. 
 

Ryc. 5. Konfiguracja urządzeń składowych instalacji według koncepcji IBMER 

 
Źródło: A. Jucherski, A. Walczowski, Proekologiczne rozwiązania technologiczne w gospodarce nawozowej  

i ściekowej, materiały szkoleniowe: „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu 
Górnej Wisły”, Tylicz 2009. 

 

 
Fot. 12. Oczyszczalnia ścieków według technologii IBMER 

Źródło: A. Jucherski, A. Walczowski, Proekologiczne rozwiązania technologiczne w gospodarce nawozowej  
i ściekowej, materiały szkoleniowe: „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu 

Górnej Wisły”, Tylicz 2009. 
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Fot. 13. Oczyszczalnia ścieków w gospodarstwie agroturystycznym w Muszynce  

(gm. Krynica-Zdrój) 
Źródło: Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, materiały informacyjne  

(http://iteptylicz.republika.pl, dostęp: 31.07.2015) 

 

    
Fot. 14–15. Oczyszczalnia ścieków według technologii IBMER w okresie letnim (a) i zimowym (b) 

Źródło: Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, materiały informacyjne 
(http://iteptylicz.republika.pl, dostęp: 31.07.2015) 

6. Koszty indywidualnych systemów oczyszczania  
ścieków dla gospodarstwa agroturystycznego 

Nakłady finansowe budowy indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gospodarstwa 
agroturystycznego zależą od przepustowości instalacji oraz przyjętego rozwiązania 
technologicznego. Całkowity koszt oczyszczalni dla budynku jednorodzinnego  
(4 mieszkańców) kształtuje się aktualnie na poziomie od 3000 do 15 000 zł w za- 
leżności od wyposażenia technicznego. W przypadku obiektu agroturystycznego  
należy przyjmować koszty budowy oczyszczalni na poziomie od 500 do 1000 zł  
w przeliczeniu na 1 miejsce noclegowe. Na rynku znajdują się rozwiązania o różnej 
rozpiętości cenowej. Gwarancję poprawnego funkcjonowania indywidualnej oczysz- 
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czalni ścieków dają nam jedynie urządzenia wysokiej klasy, początkowy koszt wraz  
z montażem waha się od 13 000 do nawet 18 000 zł. Jest to jednak wydatek, który  
w długoterminowej eksploatacji jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, który 
zapewnia znaczącą bezawaryjność. 

Najniższe nakłady inwestycyjne są ponoszone przy budowie oczyszczalni składa- 
jącej się z osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym. Niskimi kosztami inwesty- 
cyjnymi charakteryzują się również oczyszczalnie hydrofitowe. Najwyższe nakłady 
inwestycyjne trzeba ponieść z kolei przy budowie oczyszczalni zblokowanych ze  
złożami biologicznymi lub komorami z osadem czynnym. Nakłady inwestycyjne na 
oczyszczalnie zblokowane są o 47–64% wyższe aniżeli na oczyszczalnie gruntowo- 
-roślinne [16]. 

Koszty eksploatacji również są zróżnicowane w zależności od typu oczyszczalni  
i mogą się wahać od 130 do 1000 zł/rok [13]. Roczne koszty eksploatacji zblokowanych 
oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym są 4–6 razy wyższe niż koszty eksplo- 
atacji oczyszczalni hydrofitowych. Dla porównania koszty eksploatacji zbiorników 
bezodpływowych są ponad dwudziestokrotnie wyższe aniżeli koszty eksploatacji 
oczyszczalni gruntowo-roślinnych. Wynika to z konieczności częstego opróżniania  
tych zbiorników i transportowania ścieków taborem asenizacyjnym do najbliższych  
stacji zlewnych. Również niskimi kosztami eksploatacji charakteryzuje się osadnik  
gnilny trójkomorowy z drenażem rozsączającym [16]. 

7. Podsumowanie 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej obszarów wiejskich jest aktualnie sporym 
wyzwaniem. Szczególnie jest to istotne w gospodarstwach wiejskich, które zamierzają 
świadczyć usługi agroturystyczne, bowiem turysta oczekuje odpowiedniej usługi  
z zachowaniem odpowiedniego komfortu sanitarnego. Konieczna jest zatem zrówno-
ważona sanitacja w obrębie nie tylko obiektu turystycznego, ale i całej miejscowości.  
Brak kanalizacji, widok przelewających się ścieków z nieszczelnych szamb i w kon-
sekwencji zanieczyszczone wody powierzchniowe mogą zniechęcać turystów do 
ponownego powrotu. Dlatego też niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich  
w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych terenach. 
Nieuporządkowana gospodarka ściekowa automatycznie pozbawia bowiem gospo-
darstwo szans na sukcesy w działalności agroturystycznej. Odpowiednia sanitacja 
obszarów turystycznych stanowi czynnik stymulujący ruch turystyczny. 

Na terenach niezurbanizowanych możliwe jest zastosowanie indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków. Z uwagi na nierównomierność dopływu ścieków  
z gospodarstw agroturystycznych konieczne jest stosowanie takich rozwiązań tech-
nologicznych, które wykazują pewną odporność na zmienne obciążenie hydrauliczne  
i substratowe w ciągu sezonu. Takimi systemami mogą być tzw. sekwencyjne reaktory 
porcjowe lub systemy hydrofitowe. Wskazane jest wykorzystanie oczyszczalni, która  
będzie dostosowana do topografii terenu, krajobrazu oraz rekreacyjnej części ośrod- 
ków rekreacyjno-wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych. Indywidualna  
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oczyszczalnia ścieków w obrębie gospodarstwa agroturystycznego wcale nie musi  
szpecić ogrodu, może stanowić nawet element estetyzacji działki. Interesującym 
przykładem indywidualnej oczyszczalni ścieków, godnym zastosowania w gospodar-
stwach agroturystycznych, może być zagrodowa instalacja typu IBMER, składająca  
się z urządzeń technicznie dopasowanych do lokalnych warunków terenowych. 
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