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Zasadniczo ilość odprowadzanych ścieków należa-
łoby ustalić na podstawie wskazań odpowiednie-
go urządzenia pomiarowego na przyłączu kanali-
zacyjnym. Ponieważ urządzenia pomiarowe nie są 
jednak powszechnie stosowane, w praktyce ilość 
odprowadzonych z nieruchomości ścieków usta-
lana jest wyłącznie na podstawie ilości pobranej 
wody, zmierzonej przez wodomierz.

ilość odprowadzonych ścieków = ilość pobranej wody

Zauważmy, że stosowany równoważnik nie może być do 
końca prawdziwy! Dlaczego? Weźmy pod uwagę wodę, 
która wykorzystywana jest na inne cele użytkowe, jak 
mycie samochodu, podlewanie ogrodu czy trawnika. 
Dla tego konkretnego zastosowania, woda nie trafia 
przecież do kanalizacji, co więcej – zostaje „zgubiona” 
lub wg określenia z literatury fachowej „bezpowrotnie 
zużyta”. Istnieje co prawda możliwość, aby ilość odpro-
wadzonych ścieków była ustalana jako ilość wody po-
branej, a następnie pomniejszonej o ilość wody bez-
powrotnie zużytej, ale wymaga to zainstalowania na 
własny koszt dodatkowego wodomierza – podlicznika. 
 
Co o ściekach mówi statystyka*? 

→ długość sieci wodociągowej osiągnęła w Pol-
sce ponad 292 tys. km, a liczba przyłączy prawie 

5,4 mln (w stosunku do 2013 r. długość wybudo-
wanej lub przebudowanej sieci wodociągowej 
zwiększyła się o 4,8 tys. km, przy jednoczesnym 
wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 
99 tys. szt.);
→ przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa 
domowe wyniosło 31,1 m3 na 1 mieszkańca, przy 
czym w miastach było to 33,9 m3, a na obszarach 
wiejskich 26,8 m3 (w porównaniu z 2013 r. zużycie 
wody przez gospodarstwa domowe nieznacznie spa-
dło, tj. o 0,2 m3, w miastach odnotowano spadek zu-
życia o 0,1 m3 na 1 mieszkańca, podczas gdy na ob-

Jednostkowa ilość ścieków przypadającą na 
mieszkańca w ciągu doby wynosi 150 l/d i dokładnie 
odpowiada średniej wartości przeciętnych norm zu-
życia wody dla domów z wodociągiem, WC, łazienką 

i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni 
osiedlowej lub blokowej – zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  
w sprawie norm zużycia wody, tabela 1.

Ceny kanalizacji i szamba  
w gospodarstwach domowych

Porównajmy, co się bardziej opłaca?

Justyna Pytkowska

Wyposażenie 
mieszkańca  
w instalacje

Przeciętne normy zużycia wody
l/mieszkańca
dobę

m3/mieszkańca
miesiąc

Wodociąg 
bez ubikacji i 
łazienki (brak 
kanalizacji), pobór 
wody ze zdroju 
podwórzowego lub 
ulicznego

30 0,9

Wodociąg, ubikacja 
bez łazienki 50-60* 1,5-1,8*

Wodociąg, zlew 
kuchenny, wc,  
brak łazienki  
i ciepłej wody

70-90* 2,10-2,70*

Wodociąg, ubikacja, 
łazienka, lokalne 
źródło ciepłej wody 
(piecyk węglowy, 
gazowy – gaz  
z butli, elektryczny, 
bojler)

80-100* 2,4-3,0*

Wodociąg, wc, 
łazienka, dostawa 
ciepłej wody  
(z elektrociepłowni, 
kotłowni osiedlowej 
lub blokowej)

140-160*
(średnia 150) 4,2-5,4*

* wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do 
zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, 
wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci 
kanalizacyjnych

Tabela 1  Przeciętne normy zużycia wody na  
1 mieszkańca w gospodarstwach domowych

1  Kanał otwarty kanalizacji ogólnospławnej odprowadzający miejskie ścieki do oczyszczalni 
ścieków koło Zielonej Góry

* dane GUS Infrastruktura komunalna w 2014 r.

http://www.instalreporter.pl
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ŻYCIA.
I właśnie dlatego w naszych działaniach 
skupiamy się głównie na kwestii higieny wody.

Woda pitna to najcenniejszy skarb na ziemi. Dlatego zapewnienie higieny wody było, 
jest i będzie jednym z naszych najważniejszych celów. W tej dziedzinie podejmujemy 
codzienne wyzwania pod względem techniki instalacyjnej i jako światowy lider bierzemy 
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Obowiązkowe opłaty za wodę i ścieki

Zapewne zgodzimy się wszyscy, że woda i ścieki sta-
nowią nierozłączne media każdego gospodarstwa 
domowego. Jednym z obowiązków właścicieli nie-
ruchomości mieszkalnych jest pokrywanie zobowią-
zań wobec dostawców tych mediów, dlatego przyj-
rzymy się bliżej, na czym polegają rozliczenia i ile 
kosztują przeciętnego Polaka. Opłaty nie są wszę-
dzie bowiem takie same…
O ile źródło zaopatrzenia w wodę, można powie-
dzieć jest „jedno”, tak w przypadku organizacji od-
bioru ścieków, temat może być realizowany na dwa 
sposoby: przy odprowadzeniu do kanalizacji lub do 
zbiorników bezodpływowych. Skąd biorą się dwie 

perspektywy radzenia sobie ze ściekami? Zbiorniki 
na nieczystości ciekłe, określane mianem „szamb”, 
mogą być stosowane tylko w uzasadnionych przy-
padkach, tzn. na działkach budowlanych niemają-
cych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyj-
nej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na 
obszarach podlegających szczególnej ochronie śro-
dowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie 
wodami opadowymi, co wprost regulowane jest roz-
porządzeniem ministra infrastruktury, w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie.

Sposób rozliczenia i cena 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji prowadzone są przez przedsiębiorstwa/
zakłady wodociągowo-kanalizacyjne i należności za 
ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i sta-
wek opłat (netto i brutto) oraz odpowiadającej im 
ilości pobranej wody.
Przypomnijmy, że punkt odniesienia w rozliczeniu 
ścieków stanowi woda.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa 
się na podstawie wskazania wodomierza, a w przy-
padku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zu-
życia wody podane we wspomnianym wcześniej roz-
porządzeniu ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70). 
Poniżej krótki algorytm rozliczenia ścieków w od-
niesieniu do pobranej wody. 
Rozpatrujemy tylko przypadek nieruchomości po-
siadających wodomierze.

szarach wiejskich zaobserwowano wzrost o 0,5 m3); 
→ sieć kanalizacyjna była ponad dwukrotnie krótsza 
od sieci wodociągowej i wyniosła prawie 143 tys. km;
→ z gospodarstw domowych odprowadzono 
siecią kanalizacyjną ok. 906 hm3 ścieków, z czego 
ok. 88% stanowiły ścieki odprowadzone z terenów 
miejskich (w porównaniu z 2013 r. ilość ścieków od-
prowadzonych siecią kanalizacyjną z gospodarstw 
domowych w miastach spadła o prawie 7,6 hm3, 
przy jednoczesnym wzroście o 1,0 hm3 na tere-
nach wiejskich);
→ na obszarach kraju o niewystarczająco rozwinię-
tej infrastrukturze kanalizacyjnej funkcjonowały inne 
urządzenia odprowadzające ścieki w ilości 2 373 tys. 
– zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, jako tańsza alternatywa budowy sieci 

kanalizacyjnej, z czego ok. 92% stanowiły zbiorniki 
bezodpływowe, tzw. szamba;
→ od kilku lat obserwowany jest systematycz-
ny spadek liczby zbiorników bezodpływowych, 
zwiększa się natomiast liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków (liczba zbiorników bez-
odpływowych spadła z około 2 257 tys. w 2013 r. 
do 2 192 tys. w 2014 r. o 2,9%, podczas gdy licz-
ba przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła  
z około 155 tys. w 2013 r. do około 181 tys. w 2014 r.  
o 17,0%);
→ od właścicieli zbiorników bezodpływowych 
odebrano ok. 22,9 hm3 nieczystości ciekłych (spa-
dek o 1,1% w stosunku do 2013 r.), co odpowiada 
ok. 2,5% ogólnej ilości ścieków odprowadzonych 
siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków.

2  Studnie kanalizacyjne

3  Wodomierz

miesięczna norma zużycia wody 
przypadająca na mieszkanie

=
odczyt licznika końcowy – odczyt licznika poprzedni
ilość miesięcy pomiędzy odczytami liczników

miesięczna norma zużycia wody 
przypadająca na mieszkanie

x stawka zimnej wody = miesięczny koszt za wodę

miesięczna norma zużycia wody 
przypadająca na mieszkanie

x stawka za ścieki = miesięczny koszt za ścieki
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mediów z zasady bywają dwukrotnie wyższe na te-
renach, które nie posiadają własnej oczyszczalni  
i stacji ujęcia wody. 
Na wysoką stawkę za metr sześcienny ścieków nie-
wątpliwie duży wpływ ma również to, że ich ilość 
odprowadzana do oczyszczalni jest znacznie wyż-
sza niż wykazują to odczyty z liczników. Zły stan 
sieci kanalizacyjnej, np. brak szczelności, powo-
duje, że przedostają się do niej wody deszczowe 
i gruntowe. Przekroczenie wielkości odprowadza-
nych ścieków powinna sięgać w tym wypadku za-
ledwie kilkanaście procent, podczas gdy różnice są 
rzędu aż 30-40%. 
Wszystko to ma istotny wpływ na cenę, choć wy-
mienione przyczyny wydają się być globalne i ogól-
ne. Dlatego bardziej zainteresowanych czytelników 
zapraszam do śledzenia funkcjonowania swoich 
struktur wodno-kanalizacyjnych w wydaniach re-
gionalnej prasy. 

Przykład z praktyki, dom jednorodzinny, 
4 osoby, województwo wielkopolskie, 
rozliczenie w cyklu 2-miesięcznym
Ilość ścieków – 28 m3 19/03/16-19/05/16, (~14 m3/m-c)
Ilość ścieków na dobę – 14 m3/30 dni = 0,46 m3
Ilość ścieków na dobę na osobę – 0,46 m3/4 = 0,11 m3  
= 110 l (norma 150 l) 
Rachunek za okres: od 19/03/16-19/05/16 – 28 m3  
x 7,25 zł netto = 203 zł x 1,08 VAT = 219,24 zł brutto
abonament ścieki = 2 x 8,42 zł netto = 16,84 zł x 1,08 vat  
= 18,19 zł brutto

Dokładne zasady ustalania taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków regulowane są ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123 poz. 858).
Taryfy cen, to nic innego jak skalkulowane niezbęd-
ne przychody, potrzebne do pokrycia planowanych 
w danym roku kosztów za usługi przedsiębiorstwa, 
w tym kosztów związanych z jego zyskiem, ale rów-
nież z programami inwestycyjnymi, planami rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. W cenie metra sześciennego wody i ścieków, 
zawarty jest również podatek.
Taryfy w dalszej kolejności podlegają zatwier-
dzeniu w drodze uchwały rady gminy lub mia-
sta. Jeżeli taryfy zostały sporządzone niezgod-
nie z obowiązującymi przepisami, rada gminy lub 
miasta może odmówić ich przyjęcia. Prawo rów-
nież umożliwia wprowadzenie uchwały o dopła-
cie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfo-
wych grup odbiorców usług. Dopłatę, gmina lub 
miasto przekazuje przedsiębiorstwu wodociągo-
wo-kanalizacyjnemu.
Jako ciekawostkę podam przykład miasta Zielona 
Góra w województwie lubuskim, które dla swoich 
mieszkańców uchwałą Rady Miasta wprowadziło  
dopłatę w wysokości 0,85 zł do ceny netto za 1 m³ 
odprowadzanych ścieków dla gospodarstw do-
mowych. Od 1 kwietnia 2016 roku dla gospodarstw 
domowych z uwzględnieniem dopłaty, cena za 1 m³  
odprowadzanych ścieków wynosi netto 5,57 zł,  
tj. 6,02 zł brutto, zamiast 6,42 zł za 1 m3 – netto,  
tj. 6,93 zł za 1 m3 brutto. Takich wzorców z pwno-
ścią znajdziemy więcej.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie za ścieki 
jest najdrożej?

Posłużymy się tabelami.
Ceny wahają się w zależności od regionu Polski. Roz-

piętości stawek za dostawę wody kształtują się od 
najmniejszej na poziomie 1,80 zł/m3 w województwie 
mazowieckim, do najwyższej w wysokości 23,92 zł/m3 
dla województwa dolnośląskiego. Poziom cen za ście-
ki natomiast wypada w rozpiętościach od 1,34 zł/m3  
w województwie lubuskim, do aż 32,85 zł/m3 w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. W większości 
przypadków ścieki są wielokrotnie droższe niż woda!
Skąd biorą się ceny niskie i wysokie? Różne gminy, ja-
kość usług taka sama, a ceny wody i ścieków różne…
Struktura kontrastu cen jest uwarunkowana „primo” 
bezpośrednim efektem nieodpowiedniego zarzą-
dzania przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyj-
nymi, generowaniem kosztów administracyjnych,  
w tym wynikających z wynagrodzeń zatrudnionych 
specjalistów. Wyższe opłaty za wodę i ścieki uzasad-
niane są również kosztami amortyzacji i podatku od 
nieruchomości, które pokrywają przedsiębiorstwa. 
Pomijając fakt funkcjonowania dostawców, ceny 

województwo
Cena min Cena max Cena średnia

woda 
zł/m3

ścieki
zł/m3

woda
zł/m3

ścieki
zł/m3

woda
zł/m3

ścieki
zł/m3

dolnośląskie 2,43 3,64 23,92 25,87 5,35 8,96
kujawsko-pom. 2,21 3,45 5,15 13,14 3,19 6,18
lubelskie 2,14 3,30 4,82 12,69 3,14 5,99
lubuskie 2,69 1,34 6,17 13,51 4,01 6,83
łodzkie 2,20 3,68 4,85 11,22 3,34 5,83
małopolskie 2,53 3,62 11,78 17,32 5,12 8,55
mazowieckie 1,80 2,48 13,47 16,46 3,68 6,92
opolskie 2,29 3,19 8,37 10,78 3,80 7,02
podkarpackie 2,43 3,41 22,80 21,42 4,87 6,20
podlaskie 2,00 3,48 4,01 30,76 2,87 6,25
pomorskie 2,02 3,78 5,00 14,32 3,47 6,30
śląskie 2,65 3,20 10,89 18,78 5,56 8,16
świętokrzyskie 2,57 3,24 6,17 13,36 3,87 6,76
warm.-mazurskie 2,30 3,30 7,73 20,68 3,57 6,84
wielkopolskie 2,32 3,33 5,39 14,20 3,75 6,87
zach.-pomorskie 2,65 3,95 15,47 32,85 4,88 9,40

miasto
Cena 

woda  
zł/m3

ścieki 
zł/m3

najtaniej
Wąsewo – gmina 1,80 -
Bytom Odrzański - 1,34

najdrożej
Stara Kamienica – gmina 23,92 -
Białogard – gmina - 32,85

miejscowość
Cena 

woda  
zł/m3

ścieki  
zł/m3

Kraków 4,21 5,94
Warszawa 3,30 4,30
Poznań 4,70 6,38
Wrocław 4,84 5,95
Zielona Góra 4,56 6,93
Gdańsk 4,37 6,22
Białystok 3,65 3,48
Szczecin 4,34 6,75

Tabela 2  Zestawienie cen brutto (min, max i średnich) za ścieki i wodę w gospodarstwach 
domowych w poszczególnych województwach. Stan na dzień 27.07.2016. Źródło: ceny-wody.pl

Tabela 3  Zestawienie cen brutto za ścieki  
i wodę (najdrożej i najtaniej) w gospodarstwach 
domowych. Stan na dzień 27.07.2016. 
Opracowanie własne na podstawie ceny-wody.pl

Tabela 4  Zestawienie cen brutto za wodę i ścieki 
w gospodarstwach domowych w wybranych 
miastach. Stan na dzień 27.07.2016. 
Opracowanie własne na podstawie ceny-wody.pl
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Istotne czynności związane z obsługą szamba
→ Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, dalej ustawa UCPG ( t.j. Dz.U.2016.250), 
gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb). 

→ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się  
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobo-
wiązani do udokumentowania w formie umowy ko-
rzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-

suma za ścieki na rachunku – 237,43 zł brutto
Powyższa rodzina przeznacza miesięcznie na ten cel 
średnio 120 zł, a rocznie ~ 1400 zł brutto.

A ile płacimy za ścieki, których nie 
odprowadzamy do kanalizacji? 
Ceny wywozu szamba.

Zacznijmy od inwestycji. 
Montaż szamba może być względnie tani, w zależ-

ności od materiału i pojemności zbiornika. Te naj-
tańsze – betonowe, możemy zakupić np. za 1000 zł  
– 4 m3 plus montaż, do np. 2300 zł za 12 m3 plus 
montaż. 
Najdrożej wypadają zbiorniki tworzywowe, bo za 
sam zbiornik 5 m3, inwestor musiałby zapłacić po-
nad 5000 zł. W obu przypadkach podane ceny nie 
obejmują podatku 23% VAT.
Możemy przyjąć, że średnie koszty wybudowania tra-
dycyjnego szamba, czyli o pojemności 10 m3 (zbior-
nik z montażem), wynoszą około 5 tys. zł. 
Cena najtańszego nawet zbiornika wzrasta odpo-
wiednio przy doliczeniu kosztów robocizny, zależ-
nych od warunków terenowych i gruntowych oraz 
od zastosowanego sprzętu.
Przejdźmy do eksploatacji szamba. Zbiornik szam-
bowy o pojemności 10 m3, czteroosobowa rodzina, 
zgodnie z przyjętą normą 150 l/d, czyli w najbardziej 
niekorzystnym przypadku, powinna zapełnić w cią-
gu dwóch tygodni.
150 l/d x 4 osoby = 600 l/d
600 l/d x 14 dni = ~ 8400 l = 8,4 m3
Wywóz ścieków kosztuje średnio od 120 do 180 zł – 
różnice w cenie zależą od regionu Polski, ustalonych 
lokalizacji z wydzieleniem stref, monopolu na usługę 
lub obecności konkurencji, ale również od ilości od-
bieranych ścieków. Statystyczna rodzina przeznaczy 
miesięcznie na ten cel średnio do 300 zł (wywóz 2 x 
w miesiącu), a rocznie – 3600 zł.
Ale odnieśmy się do ilości odprowadzonych ścieków 
opisanej wcześniej rodziny, która poniosła realny ra-
chunek za korzystanie z kanalizacji.
Ilość ścieków – 28 m3 przez 2 miesiące, ~14 m3 przez 
1 miesiąc
Zakładając zbiornik szambowy 10 m3, w dalszym 
ciągu należy przewidzieć 2 kursy szambiarki  
w miesiącu:
~18 zł za wywóz m3 ścieków x 7 m3 = 126 zł brutto 
kurs, 126 zł x 2 kursy/m-c = 252 zł brutto
Powyższa rodzina przeznaczy miesięcznie na ten cel 
średnio 252 zł, a rocznie ~ 3024 zł brutto.

4  Betonowy zbiornik szambowy 

Miejscowość
Cena 

jednost- 
kowa zł/m3

Min 
ilość 

m3

Cena 
za kurs 

min ilości zł

Cena za większą 
ilość niż min Uwagi

Bemowo-gm. 
Warszawa
mazowieckie

20 6 120 >6 x 20
- Warszawa-gm. Warszawa 20 zł
- Chrzanów-gm. Warszawa 19 zł
- Michałów-g. Ożarów Maz. 17 zł

Skawina gmina
małopolskie 102,60 1 102,60

>1-1,5 x 86,40 zł
>1,5-2,5 x 64,80 zł
>2,5-3,5 x 62,64 zł
>3,5-5,5 x 48,06 zł
>5,5-7 x 46,98 zł
>7-8 x 41,58 zł

- koszty przy rozłożeniu  
węża do 6 mb

- cena rozłożenia każdego 
następnego wynosi 8,40 zł netto 

+ 8% vat
- koszt usługi wykonywanej w dni 

powszednie po godzinie 15:00 
jest  

wyższy o 30%
- w przypadku stwierdzenia 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczysz- 

czeń, doliczone zostaną  
dodatkowe koszty

Mielnik gmina 
strefa I
podlaskie

12,35 3 37,05 b. danych

- Mielnik gmina strefa II – 15,20 zł, 
min. 3 m3 – 45,60 zł

- Mielnik gmina strefa III – 16,25 zł, 
min. 3 m3 – 48,75 zł

Rudziniec gmina
śląskie 26 1 26 7 m3 – 137,59 zł

10 m3 – 196,56 zł

poza terenem gminy 31,41 zł
poza terenem gminy 175,01 zł
poza terenem gminy 250,02 zł

Stęszew
wielkopolskie 11,92 2,6 31,00

4,3 m3 – 51,27 zł
5 m3 – 49,63 zł
6 m3 – 59,55 zł

Tarnowo Podgórne
wielkopolskie 19,50 3 58,50 b. danych

Lipno
kujawsko-
pomorskie

21,66 3 65

4 m3 – 80 zł
5 m3 – 95 zł

6 m3 – 114 zł
7 m3 – 133 zł
8 m3 – 152 zł

Tabela 5  Zestawienie przykładowych cen brutto wywozu szamba. Opracowanie własne
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wowych i transportu nieczystości przez okazanie ta-
kich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
→ Należy kontrolować poziom napełnienia szamba, 

w najmniej wygodny sposób poprzez zaglądanie od 
czasu do czasu do zbiornika lub za pomocą zamon-
towanego czujnika.
→ Problem wjazdu szambiarki na posesję – ko-
nieczność obecności domowników lub zamonto-
wanie specjalnego przewodu do odprowadzania 
ścieków zakończonego szybkozłączką dostępną 
z ulicy, najczęściej osadzoną w murowanej części 
ogrodzenia (fot. 5).

Dyrektywa unijna

Szambo nie zostało zakwalifikowane do nowocze-
snych i ekologicznych alternatyw. 
Obowiązek rozwiązania problemu w przypadku braku 
możliwości przyłączenia się do kanalizacji, nakłada 
przecież na Polskę dyrektywa ściekowa (91/271/EWG).  
A zgodnie z jej wytycznymi, wszystkie gospodarstwa 
domowe w krajach wspólnoty „w przypadku, gdy 
ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnio-
ne, jako że nie przyniosłaby korzyści dla środowi-
ska lub spowodowałoby nadmierne koszty, należy 
zastosować pojedyncze systemy lub inne właści-
we systemy zapewniające ten sam poziom ochro-
ny środowiska”.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków zapewniają taki 
sam poziom ochrony środowiska, co zbiorowe oczysz-
czalnie ścieków, z przyczyn zrozumiałych nie moż-
na tego niestety powiedzieć o zbiornikach bezod-
pływowych (szambach). Poruszałam ten problem 
w jednym z wcześniejszych numerów IR. 

Na krótkie podsumowanie porównania rachunku 
za kanalizację i szambo… należy stwierdzić, że to 
kanalizacja przynosi wymierne korzyści finansowe.  
Prosty rachunek w opisywanym przypadku 4-oso-
bowej rodziny, przyniósł 132 zł miesięcznych 
oszczędności. Tak jest dziś. W przyszłym roku 
wielkie zmiany w opłatach przyniesie nowa usta-
wa „Prawo wodne”.
Fot.: źródło własne autora

5  Szybkozłączka do szamba dostępna z ulicy
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Gotowi na przyszłość.
Nowe systemy grzewcze Buderus
Logamax plus GB192iT

Odkryj razem z nami przyszłość techniki grzewczej. Solidne, przemyślane,
zoptymalizowane systemowo, nowoczesne rozwiązania, które wyznaczają nowe
trendy w branży grzewczej. Wysokiej jakości materiały, szkło tytanowe Buderus,
współpraca z internetem, pełne dopasowanie do potrzeb użytkowników. Nasze
urządzenia są na tyle elastyczne, że mogą także pracować w układach hybrydo-
wych np. z kolektorami słonecznymi lub kotłami na paliwa stałe. Bądź gotowy na
przyszłość z Buderusem. Więcej informacji znajdziesz na www.buderus-przyszłość.pl

Klasyfikacja pokazuje efektywność energetyczną systemu Buderus składającego się z kotła Logamax plus GBH192iT150
PNR400, 4 szt. kolektorów słonecznych Logasol SKN 4.0 i regulatora Logamatic RC300FA. Klasyfikacja może się różnić 
w zależności od części składowych systemu lub wielkości mocy.

Optymalizacja systemu
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