
KORZYSTAJMY MĄDRZE Z 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

Szanowni Państwo,  

 Kanalizacja sanitarna, która jest udogodnieniem życia 

codziennego pozwala zapomnieć o ściekach powstających w naszych domach. Jednak nie każdy 

zdaje sobie sprawę, że kanalizacja to nie kosz na śmieci. Swoim racjonalnym zachowaniem 

każdy użytkownik ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania 

ścieków oraz koszty z tym związane. Co należy robić? – nie wrzucać do urządzeń sanitarnych 

(umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) wymienionych przykładowo niżej 

odpadów (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym). 

Odpady, których  

nie należy wrzucać do 

kanalizacji sanitarnej 

Oddziaływanie tych odpadów, jeżeli trafią do 

kanalizacji 

Wata, pieluchy, podpaski, 

nawilżane chusteczki, 

materiały opatrunkowe, gaza, 

ścierki, rajstopy, tekstylia, 

włókna oraz inne części 

garderoby 

Materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian 

kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków 

i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na 

wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia 

Ręczniki papierowe, ręczniki 

do wycierania wymion krów, 

gazety 

Zbijają się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp 

w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie 

wymianę 

Niedopałki papierosów, lakiery, 

lekarstwa oraz chemikalia inne 

niż powszechnie używane 

środki czystości 

Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych 

mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części 

oczyszczalni 

Materiały budowlane, żwir, 

mieszaniny cementowe, masy 

bitumiczne, piasek, popiół, 

szkło, skóry, obierki, 

wytłoczyny 

Opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc 

zwarte, trudne do usunięcia zatory 

 

Tłuszcze i oleje 
Tężeją w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność 

czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej  

Zużyte oleje silnikowe, 

rozpuszczalniki itp. 

Wprowadzenie tych substancji do sieci kanalizacyjnej przyczynić się 

może do stworzenia bardzo niebezpiecznych warunków (warunki 

wybuchowe) dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną 

Patyczki do uszu 
Patyczki są tak małe, że wiele z nich przelatuje przez kraty  

i wpada do wnętrza pomp powodując ich awarię 

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych i roztopowych. 

Każdego roku w związku z niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji pracownicy  

ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie usuwają dziesiątki awarii i zatorów, które powodują 

nie tylko duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe 

dla środowiska naturalnego, ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania 

ścieków przez co wszyscy płacimy więcej. 

Zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków osoba, która wprowadza wyżej wymienione substancje do 

kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 


