
Kanalizacja to nie śmietnik! 
 

Szanowni Państwo, 

 

Od niedawna znaczna większość mieszkańców naszej Gminy może cieszyć się z wygody 

korzystania z kanalizacji. Jest to najlepszy i najwygodniejszy sposób na pozbywanie się 

płynnych nieczystości. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby kanalizacja działała 

bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy 

traktować jak kosza na śmieci. 

Może wydawać się to oczywiste, że pewnych rzeczy nie należy wrzucać do toalety, jednak 

pracownicy oczyszczalni ścieków w Brzezinach wiedzą jaka jest rzeczywistość. 

W studzienkach kanalizacyjnych znajdowane są najprzeróżniejsze rzeczy, które nigdy nie 

powinny trafić do sieci. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych 

problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania 

rurociągów, przenośników, awarii pomp na przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków. 

Zatkana kanalizacja może skutkować cofnięciem się ścieków do wnętrza budynku. 

Usterki te mogą mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania 

studzienek na całych ulicach i osiedlach. Usuwanie awarii spowodowanej zatkaniem 

kanalizacji śmieciami wiąże się z dodatkowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena 

metra sześciennego odebranych ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad 

będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rura zapchana patyczkami higienicznymi (źródło „Wodociągi i kanalizacja”  

 



Uwaga do toalety nie należy wrzucać następujących śmieci !!!! 

 

- materiałów budowlanych takich jak:  sztuczne żywice, żwir, piasek, popiół, masy 

bitumiczne, lakiery, smoła, zaprawy cementowe, szkło. Jak również innych odpadów 

płynnych nie rozpuszczalnych w wodzie, które powodują zmniejszenie przepustowości 

przewodów kanalizacyjnych. Wrzucone do kanalizacji opadają na dno i tworzą zbite zatory, 

które bardzo trudno usunąć, w wyniku czego przepustowość rur kanalizacyjnych ulega 

zwężeniu co utrudnia swobodny przepływ ścieków prowadząc do zapchania kanalizacji. 

 

- włosów, nawilżanych chusteczek, patyczków higienicznych, szczeciny, ścinek skór, 

niedopałków papierosów, kapsli, puszek po napojach, całych warzyw i owoców, kości, 

środków higieny osobistej tekstyliów, materiałów opatrunkowych, rajstop, a także 

innych części garderoby.  Nawet jeżeli zostaną rozdrobnione wprowadzone do kanalizacji 

łączą się w sploty i blokują przepływ ścieków. 

 

- lekarstw, substancji chemicznych za wyjątkiem środków czystości, farb, substancji 

palnych i wybuchowych, benzyny, nafty, oleju opałowego. Zawarte w nich substancje 

chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów biorących udział w procesie 

biologicznego oczyszczania ścieków. 

 

– substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, 

formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru 

i cyjanowodoru. 

 

- ręczników papierowych, gazet,  innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, 

które zbijają się w rurach tworząc  twardą zwartą masę. 

 

- igieł, strzykawek, które stanowią niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, 

przebijając rękawice mogą być przyczyną zakażenia np. wirusem HIV, żółtaczką i innymi 

chorobami. 

 

- tłuszczów i olejów, które nie rozpuszczone tężeją w rurach zmniejszając ich średnice, 

co prowadzi do konieczności remontu sieci kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym. 

 

– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek. 

 

– ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje, antybiotyki: między innymi 

z oddziałów szpitalnych chorób zakaźnych, stacji krwiodawstwa, lecznic dla zwierząt. 

 

 

 



Przepompownia Ścieków Piaseczna Górka - pompa zapchana ręcznikami papierowymi 

 i nawilżanymi chusteczkami 

 

 

 

 



Kanalizacja zapchana częściami garderoby (źródło MPWiK) 

 

 

Użytkownicy kanalizacji często nie zdają sobie sprawy jakie problemy mogą powodować 

śmieci wyrzucane do sedesu, jak trudnym i skomplikowanym procesem jest proces 

oczyszczania ścieków. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że niewłaściwe korzystanie 

z kanalizacji może poważnie zakłócić prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków. 

Konsekwencją zaistniałych awarii kanalizacji jest wzrost kosztów usług świadczonych 

w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 

Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, aby przyjmować ścieki z naszych domów, 

do których zaliczamy nieczystości sanitarne oraz papier toaletowy. Natomiast trafia do niej 

prawie wszystko, co się zmieści do odpływu. Czyli wszystko co użytkownicy wyrzucają do 

kanalizacji zamiast do pojemników na odpady. Śmieci, które trafiają do toalety, zapychają 

nie tylko sedes, ale przede wszystkim wewnętrzną instalację kanalizacyjną w Państwa 

budynku co może doprowadzić do zalania pomieszczeń mieszkalnych. 

 

Co zrobić, żeby zapobiec tego typu awariom? Okazuje się, że nie jest to nieosiągalne. 

Koniecznie musimy najpierw zacząć od samych siebie, czyli powinniśmy zmienić 

nastawienie i przyzwyczajenia - śmieci wyrzucamy do kosza na odpady, a nie do sedesu. 

Wtedy awarie sieci kanalizacyjnej ograniczymy do minimum. 
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