Gmina Brojce

INSTRUKCJA BUDOWY
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
Aby wykonać zbiornik bezodpływowy (szambo) na nieczystości ciekłe należy:
1. Ustalić czy posiadamy miejsce do wybudowania zbiornika:
a. działkę stanowiącą naszą własność;
b. współwłasność (należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli);
c. jeżeli nie posiadamy gruntu, można wykorzystać nieruchomość sąsiednią o ile jej
właściciel/współwłaściciele zgodzi się na wykonanie zbiornika na jego działce;
d. jeżeli jest to działka będąca we władaniu Skarbu Państwa, np. Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (KOWR, dawniej ANR) możemy dowiedzieć się w Ośrodku
Terenowym w Gryficach czy istnieje możliwość wykupienia udziału w działce
sąsiadującej z naszą działką lub wykupu jej części w celu przeznaczenia jej do
posadowienia instalacji komunalnej w postaci zbiornika bezodpływowego. Można
również zwrócić się do Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie z wnioskiem o
wyrażenie zgody na posadowienie zbiornika bezodpływowego na działce będącej w
jego zasobie, lub współwłasności (potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli).
2. Wyznaczyć miejsce jego posadowienia – ustalenie miejsca usytuowania zbiornika powinno
uwzględniać minimalne odległości w jakich musi się on znajdować, dla zbiornika do 10 m3 są to:
a) w zabudowie wielorodzinnej (wiele lokali mieszkalnych w jednym budynku, bez względu na
stan zamieszkania) - od okien i drzwi min. 15 m oraz od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy)
lub ciągu pieszego - 7,5 m;
b) w zabudowie jednorodzinnej (jeden lokal mieszkalny w jednym budynku) - od okien i drzwi
min. 5 m oraz od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m;
natomiast dla zbiornika od 10 m3 do 50 m3 są to:
a) od okien i drzwi zewnętrznych - 30 m;
b) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m;
c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.
Ponadto należy uwzględnić odległości dodatkowe dla każdej wielkości zbiornika:
a) odległość od rurociągów z wodą min. 1,5 m;
b) odległość od przewód elektrycznych min. 0,8 m;
c) osadniki podziemne mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
mieszkalnych przy czym wyprowadzenie ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną musi
być co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych od tych budynkach;
d) odległość min. 15 m od studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi.
Odległości należy mierzyć od pokryw i wylotów wentylacji zbiornika.
Usytuowanie zbiornika powinno uwzględniać łatwy dojazd do niego w celu jego opróżnienia.
Najlepiej jeśli droga dojazdowa jest utwardzona ponieważ pojazd asenizacyjny jest ciężki i w
przypadku grząskiego dojazdu może nie wykonać usługi co uniemożliwi prawidłową eksploatację
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zbiornika. Wygodnie jest usytuować zbiornik z dala od ciągów komunikacyjnych, wjazdu do garażu
czy miejsca parkowania samochodu.
3. Wybrać rodzaj i wielkość zbiornika – na rynku dostępne są różnego rodzaju zbiorniki. Technologia
ich wykonania wiąże się różnymi uwarunkowaniami takimi jak trwałość, spoistość konstrukcji,
łatwość posadowienia i eksploatacji. W internecie i wśród lokalnych dostawców występują:
a) zbiorniki z tworzyw sztucznych (poliestrowe lub polietylenowe) - są lekkie, nie korodują i nie
wchodzą w reakcje z otoczeniem. Niestety, nie wytrzymują dużych obciążeń, więc jeśli ze
względu na konieczne zagłębienie trzeba je przysypać grubą warstwą ziemi (producenci podają
zwykle jej dopuszczalną grubość), grunt nad zbiornikiem wzmacnia się, układając betonową
płytę nośną. Podobnie trzeba postąpić, jeśli szambo znajduje się pod miejscem parkowania
samochodu.
b) zbiorniki betonowe i żelbetowe najczęściej montuje się z gotowych prefabrykatów. Można też
wykonać je bezpośrednio na placu budowy, ale wobec powszechnej dostępności
prefabrykatów rzadko tak się robi. Prefabrykaty betonowe są bardzo ciężkie, więc do montażu
jest potrzebny dźwig. Rekompensatą za trudniejszy montaż jest większa wytrzymałość, dzięki
której zbiorników nie trzeba wzmacniać. Miejsca styku elementów tworzących zbiornik trzeba
dokładnie uszczelnić zaprawą wodoszczelną z cementu szybkowiążącego. Pozostawienie
nieszczelności, a tym bardziej celowe dziurawienie dna zbiornika jest niedopuszczalne i grozi
zanieczyszczeniem wód gruntowych.
c) zbiorniki metalowe – w zależności od grubości są lżejsze bądź cięższe, nie warto jednak
kupować ich na rynku wtórnym ponieważ często są to zbiorniki przeznaczone do gromadzenia
innych niż nieczystości cieczy, wobec tego mogą łatwo korodować i po kilku latach
przepuszczać nieczystości do gruntu. Montaż zbiornika i uwarunkowania są podobne jak w
przypadku zbiornika z tworzyw sztucznych.
Jak duży powinien być zbiornik?
Pojemność zbiornika zależy od liczby osób mieszkających w domu i ilości wody, którą zużywają.
Orientacyjnie przyjmuje się, że ilość powstających ścieków to 95% ilości zużywanej wody. W
zależności od standardu wyposażenia domu i przyzwyczajeń jedna osoba zużywa 100-150 litrów
wody dziennie (najwięcej do kąpieli i spłukiwania WC). Wymaganą pojemność zbiornika oblicza
się, mnożąc liczbę domowników, ilość powstających ścieków i czas przetrzymywania ścieków w
zbiorniku. Jeśli przyjmiemy, że każdy z członków czteroosobowej rodziny wytwarza dziennie około
120 l ścieków, które będą wywożone co dwa tygodnie, zbiornik powinien mieć pojemność
użytkową: 120 litrów x 4 osoby x 14 dni = 6720 litrów = około 7 m3. Warto wiedzieć, że w praktyce
można wykorzystywać tylko tę część zbiornika, która znajduje się poniżej miejsca wprowadzenia
rury kanalizacyjnej. Jest to tzw. pojemność użytkowa (czynna) szamba. Powinna ona być większa
lub przynajmniej równa wyliczonej objętości zbiornika. Czyli zbiornik w przywołanym przykładzie
powinien być zbiornikiem o pojemności co najmniej 8 m3.
4. Spełnić formalności w zakresie zgłoszenia budowy zbiornika:
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– w przypadku zbiornika do 10 m3 budowa wymaga zgłoszenia w Wydziale Architektury,
Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Gryficach. Do budowy można przystąpić,
jeśli urząd w ciągu 21 dni od doręczenia Starostwu zgłoszenia nie wyrazi ono sprzeciwu w formie
decyzji. Kiedy buduje się nowy dom, formalności te można załatwić wraz z pozwoleniem na
budowę domu lub zgłoszeniem budowy domu. Wraz z projektem domu należy wówczas
dostarczyć do urzędu plan zagospodarowania działki przedstawiający usytuowanie zbiornika na
nieczystości ciekłe oraz jego opis techniczny.
Druk zgłoszenia budowy szamba (zbiornika bezodpływowego) można pobrać na stronie
internetowej starostwa pod adresem http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=185497 pod nazwą
„Zgłoszenie robót budowlanych/rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę”.
Wypełniając zgłoszenie należy podać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania inwestora (osoby przeprowadzającej budowę)
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (do pobrania na wskazanej wyżej stronie) oraz mapę
geodezyjną, którą należy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Gryficach ul. Dworcowa 23. Na mapie należy zaznaczyć miejsce usytuowania
zbiornika z uwzględnieniem wskazanych wyżej w pkt. 1 uwarunkowań. Dodatkowo w przypadku
zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym należy dołączyć zgody współwłaścicieli na wykonanie
budowy zbiornika i podłączenie go do nieruchomości.
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w
Gryficach w pok. nr 410.
Przykładowe dokumenty, tj. zgłoszenie z załącznikami są częścią tej instrukcji. Kiedy upłynie czas
21 dni od dnia zgłoszenia prac w starostwie, a nie zostanie nam doręczony sprzeciw lub nie
zostaniemy wezwani do uzupełnienia dokumentacji, możemy przystąpić do prac na działce.
Zbiornik powyżej 10 m3
W przypadku zbiornika powyżej 10 m3 do 50 m3 budowa wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w
Gryficach. Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać:
 imię i nazwisko, adres zamieszkania
 nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu
obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych
określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia
 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
 projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami,
wymaganymi przepisami szczegółowymi,
 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89,
poz. 415, ze zm.),
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upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora (jeżeli
takowy został ustalony, jeżeli działa się osobiście nie trzeba)
 zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
Ponadto należy opłacić opłatę skarbową w wysokości 20 zł. Wniosek wraz z załącznikami należy
złożyć w Kancelarii Ogólnej w pok. nr 410
Ważna informacja:
Wskazane wyżej uwarunkowania uzyskania zgody na budowę mają również zastosowanie do
sytuacji, w której posiadamy małą działkę nie pozwalającą na wybudowanie na niej zbiornika o
pojemności mniejszej niż 10m3 w odległościach wskazanych w pkt. 2. Wówczas występujemy z
pozwoleniem na budowę takowego zbiornika, a odległości minimalne mogą zostać zmniejszone i
ustalone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzgodnieniu ich z
wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
Budowę zbiornika w takim wypadku uzyskujemy po otrzymaniu i uprawomocnieniu się decyzji
zezwalającej.
Zbiornik na ścieki zakopuje się w ziemi. Od zewnątrz pozostają widoczne jedynie pokrywy włazów,
przez które usuwa się nagromadzone nieczystości. Wykop trzeba zrobić niezależnie od rodzaju
zbiornika, na jaki się zdecydujemy (betonowy czy z tworzywa, gotowy albo robiony na miejscu). Ze
względu na znaczne wymiary (objętość zbiornika plus dodatkowo mniej więcej 30 cm z każdej strony)
będzie do tego potrzebna koparka. Godzina jej pracy kosztuje około 120 zł, wykonanie całego wykopu
i montaż szamba – od 500 do 1200 zł, pod warunkiem że na działce nie ma żadnych przeszkód, które
mogą utrudnić prace ziemne. Wykop i jego otoczenie należy zabezpieczyć przed wodami opadowymi,
na przykład arkuszami blachy falistej lub grubą, mocną folią. Jeśli go nie zabezpieczymy, podczas
intensywnych opadów i towarzyszącego im podniesienia się poziomu wód powierzchniowych
mogłyby się osuwać ściany.
Przed osadzeniem szamba dno wykopu trzeba pokryć warstwą chudego betonu lub stabilizowanego
piasku o grubości około 20 cm.
Informacje dodatkowe:
A) Jeśli zaistnieje konieczność odprowadzenia ścieków „pod górę”, tj. nie ma możliwości
grawitacyjnego ich spływu, można zastosować przepompownię przydomową. Ceny
rynkowe przepompowni zaczynają się od 1000 zł. Przy wyborze przepompowni należy
uwzględnić ilość nieczystości wyprowadzanych dziennie z nieruchomości oraz kąt
nachylenia działki na której znajdzie się zbiornik w stosunku do działki, z której
wyprowadzane są ścieki.
B) Każdy nowopowstały zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia
wymagają wpisania do gminnej ewidencji tego typu obiektów (druki są do pobrania
w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.brojce.net.pl w zakładce
„gospodarka wodno-kanalizacyjna”). Należy również zawiązać umowę z
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przedsiębiorstwem odbierającym nieczystości oraz gromadzić faktury/rachunki
wystawione za wywóz ścieków.
C) Przydomowe oczyszczalnie ścieków, są obiektami droższymi w posadowieniu,
wymagającymi większego terenu, jednakże nie ma w ich przypadku obowiązku
częstego wywozu nieczystości płynnych, które poddane odpowiednim procesom są
rozsączane w gruncie. Procedura zgłoszenia przydomowej oczyszczalni do 10 m3 jest
identyczna ze zbiornikiem bezodpływowym, z tym, że dodatkowym załącznikiem jest
konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego od Wód Polskich.
D) Każda nieruchomość na obszarach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej funkcjonującej
zgodnie z wymogami prawa, musi posiadać indywidualną infrastrukturę do
gromadzenia i pozbywania się nieczystości płynnych. Po powstaniu sieci
kanalizacyjnej oczyszczającej ścieki bytowe, istnieje obowiązek przyłączenia się do tej
infrastruktury.
E) Wójt Gminy Brojce deklaruje bezpłatne udostępnienie/użyczenie mieszkańcom
Mołstowa wszystkich gruntów gminnych znajdujących się na terenie miejscowości i w
jej obrębie, spełniających wymogi prawa budowlanego, celem posadowienia
zbiorników gromadzących nieczystości.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli P. Emilia Żurek, tel. (91) 386 11 94
Potrzebne adresy:
OT KOWR w Szczecinie- ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, tel. (91) 814-42-00;
KOWR Gryfice, ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice, tel. (91) 384-77-10
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH (Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa), Plac
Zwycięstwa 37,72-300 Gryfice, tel.: (91) 384 64 50
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH, ul.
Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, tel. (91) 384 49 16

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
– art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3a;
Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Brojce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Brojce (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2019 r. poz. 6563) - § 10;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) – art. 29 ust. 1 pkt 3a
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) – Rozdział 7. Zbiorniki
bezodpływowe na nieczystości ciekłe § 34 – 38;

skrytka odbiorcza:
/q00re71nco/skrytka

Gmina Brojce
ul. Długa 48
72-304 Brojce

NIP 857-184-15-24
Tel. (91)3861194
Faks (91) 3661186

Strona 5 z 5
email :ugbrojce@post.pl
BIP: http://ug.brojce.ibip.pl
Strona www: http://www.brojce.net.pl

