
  OPRACOWANIE
do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

OMR-

Zadanie Inwestycyjne
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych typ OMR-   o przepustowości 
do

      m ³/d

Adres inwestycji: ….............................DZ.nR..........................
       

Inwestor:..................................................

Załączniki:

1)  Mapka sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni. 

2)  Deklaracja właściwości użytkowych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków OMR.

3)  zbiornika szczelnego    Deklaracja zgodności  - bezodpływowego.

            6)  ...................................................................................................................................

            8)  ................................................................................................................................... 
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4)  Sposoby wykorzystania wody ze zbiornika szczelnego.

5)  Wymagane minimalne odległości oczyszczalni od budynków i  elementów infrastruktury.
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1. WSTĘP

Przydomowe  oczyszczalnie z osadem czynnym przeznaczone są do oczyszczania ścieków
bytowych na terenach nieskanalizowanych i z powodzeniem zastępują  oczyszczalnie z 
drenażem rozsączającym czy szamba.

Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią :

– plan zagospodarowania działki w skali : 1: 1000 lub 1:500,
– katalog zawierający dane techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków,

– rozpoznanie terenu,
– warunki gruntowo - wodne na działce ,
– zlecenie inwestora.

Podstawę prawną stanowią :
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Nr.115 z 2001r., poz.1229 z 

późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U. Nr. 75 z 2002 r., poz 690).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie właściwego rozwiązania 
technicznego i zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie:

działki nr: ........................................................................................... 

należącej do: ...................................................................................... 

             zam: ....................................................................................... 

● W obrębie tej działki znajduje się budynek mieszkalny
z proponowaną przydomową oczyszczalnią ścieków.

Obiekt ten zamieszkuje do  osób .................
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Odprowadzenie oczyszczonych biologicznych ścieków w postaci wody 
następuje do szczelnego zbiornika. Zgromadzona w nim woda ponownie może być wykorzystana 
w gospodarstwie domowym np. do:
a)  napełniania spłuczek w WC
b)  podlewania 
c)  nawadniania liniowego
d)  nawadniania kompostownika

Warunki lokalizacji zbiorników oczyszczalni oraz zbiorników szczelnych - bezodpływowych 
precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wymagane minimalne odległości 
oczyszczalni od budynków oraz od  elementów infrastruktury, zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury, przedstawione zostały w Załączniku nr 5.
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6.1. Montaż osadnika i zbiornika szczelnego do odbierania wody oczyszczonej

na końcu ze zbiornikiem szczelnym.

         W kolejnym etapie prac montujemy zbiornik szczelny. Jego montaż przeprowadzamy w taki 
sam sposób jak jest opisany powyżej montaż osadnika szczelnego. 
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Zbiornik szczelny oczyszczonych ścieków to dobre rozwiązanie 

7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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9. WARUNKI ZASTOSOWANIA

          Przydomowe oczyszczalnie ścieków w systemie ze zbiornikiem szczelnym mogę być
montowane na każdych warunkach gruntowych. 

i  zbiornika  szczelnego

i zbiornika szczelnego,

30 m od najbliższej studni stanowiącej ujęcie wody pitnej w stosunku do zbiornika szczelnego,

 osadników szczelnych
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Oczyszczalnia i zbiornik szczelny- objaśnienia:

  1)  Studzienka rewizyjna 1
  2)  Dmuchawa powietrza
  3)  Dopływ ścieków
  4)  Korpus oczyszczalni
  5)  Filtr uniwersalny zewnętrzny
  6)  Grunt rodzimy
  7)  Obsypka piachem
  8)  Napowietrzenie niskie
  9)  Piach (pospółka) 
10)  Zbiornik szczelny

 

11)  Odpływ
12)  Wyrównanie podłoża
13)  Piach (pospółka)
14)  Mechaniczny rozdrabniacz ścieków
15)  Komora beztlenowego osadu czynnego
16)  Rura PCV 110 mm
17)  Komora nitryfikacji
18)  Komora tlenowa osadu czynnego
19)  Rura PCV 160 mm

Oczyszczalnie ścieków.
Pojemności  dostępne do montażu:
a)  2000 litrów
b)  3000 litrów 
c)  4000 litrów

Zbiorniki szczelne.
Pojemności dostępne do montażu:
a)  2000 litrów
b)  3000 litrów 
c)  4000 litrów
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9.1. Oczyszczalnia OMR z odprowadzeniem wód do zbiornika szczelnego 

1
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Załącznik nr 1

 Mapka sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni.



Załączniki:

Załącznik nr 2



Załącznik nr 3

Deklaracja zgodności  - bezodpływowego. zbiornika szczelnego



Załącznik nr 4

Sposoby wykorzystania wody ze zbiornika szczelnego.

 W procesie oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię OMR w zbiorniku szczelnym gromadzona 

jest woda. Można ją ponownie wykorzystać w gospodarstwie domowym przykładowo do:

1)  Napełniania spłuczek w ubikacjach.

2)  Do podlewania trawników, itp.

3)  Do nawadniania liniowego.

4) Do nawadniania kompostownika.



Załącznik nr 5

Wymagane minimalne odległości oczyszczalni od budynków i  elementów infrastruktury.
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