
Wady przydomowych oczyszczalni ścieków w zależności od typu 

Oczyszczalnia ścieków 

z drenażem rozsączającym z filtrem piaskowym z filtrem roślinno-gruntowym z komorą osadu czynnego ze złożem biologicznym 

− stosunkowo duża powierzchnia 
działki niezbędna do jej insta-
lacji 

− brak kontroli efektów oczysz-
czania  
(ze względu na to, iż dreny są 
ułożone w ziemi, bardzo trudny 
jest pobór próbek do badania 
efektywności oczyszczania) 

− brak możliwości regulacji zacho-
dzących procesów 

− ryzyko związane ze zmianami 
fizyko-biologicznymi, które mo-
gą mieć miejsce niezależnie 
od człowieka 

− wymagane stosowanie biopre-
paratów w celu utrzymania od-
powiedniej jakości flory bakte-
ryjnej 

− możliwość przewymiarowania 
podczas projektowania 

− stosunkowo duża powierzchnia 
niezbędna do jej instalacji 

− wyższe koszty i większy nakład 
pracy związany z wykonaniem 
filtra piaskowego wynikający 
głównie z faktu, iż filtry 
najczęściej są wykonywane 
jako napowierzchniowe  
(m.in. ze względu na koniecz-
ność zachowania podstawo-
wego warunku, jakim jest 1,5 m 
odległości dna drenów do po-
wierzchni zwierciadła wód grun-
townych - stąd często integral-
nym elementem tego rozwią-
zania bywa także przepom-
pownia) 

− koszt zakupu folii uszczelnia-
jącej 

− konieczność wykonania zabez-
pieczenia przed uszkodzeniem 
filtra piaskowego przez czynniki 
atmosferyczne lub mechaniczne 
(poprzez wykonanie ogrodze-
nia) 

− stosunkowo duża 
powierzchnia niezbędna 
do wykonania filtra 

− koszt zakupu folii  

− koszt zakupu pompy  

− koszt zakupu wypełnienia filtra 

− konieczność zakupu roślin 
do nasadzeń na filtrze 

− koszty związane z eksploata-
cją związane z poborem energii 
elektrycznej, ewentualnym za-
kupem preparatów wspomaga-
jących procesy oczyszczania 
oraz z pracą pompy przepom-
powującej osad 

− duża wrażliwość na nierówno-
mierności w dopływie ścieków 

− duża wrażliwość na okresowy 
brak energii elektrycznej 

− konieczność unikania stoso-
wania niektórych preparatów 
chemicznych mogących nega-
tywnie oddziaływać na mikro-
organizmy stanowiące osad 
czynny 

− potencjalnie większa awaryj-
ność elementów mechanicz-
nych 

− główną wadą oczyszczalni 
ze złożem biologicznym jest 
konieczność czyszczenia/ 
przepłukiwania wypełnienia 
złoża, bądź wymiany części 
mechanicznych najbardziej 
narażonych na zużycie 

 


