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      Dlaczego nie wolno wprowadzać deszczówki do kanalizacji sanitarnej? 

       Ciepłe mieszkanie - wypełnij ankietę

Podłączanie rynien lub drenaży w przypadku 
braków kanalizacji deszczowej, której w zdecy-
dowanej większości na terenach wiejskich nie 
ma, do kanalizacji sanitarnej jest ogromnym za-
grożeniem dla sąsiadów i innych mieszkańców 
Zbyt szybkie napełnienie kanału sanitarnego 
wodami deszczowymi powoduje zaburzenie 
przepływu i niejednokrotnie jest przyczyną zale-
wania najniżej położonych posesji. Oczywiście 
woda deszczowa w naturalny sposób dostaje się 
do kanalizacji sanitarnej (np. poprzez studzienki 
kanalizacyjne zalewane wodą powierzchniową 
podczas opadów) jednakże podpięcie domostw 
powoduje radykalny zrzut wody w krótkim okre
sie czasu. 
Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji 
ściekowej staje się także przyczyną wzrostu cen 
odbioru ścieków. Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o.o.  notuje coraz wyższe koszty związane ze 
wzrostem zużycia energii elektrycznej związanej 
z przepompowaniem dodatkowej ilości wód 
deszczowych oraz dodatkowymi remontami 
urządzeńurządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspie-
szeniem stopnia ich zużycia na skutek doprowa-
dzania z wodami opadowymi zanieczyszczeń sta-
łych (głównie piasków). Ponadto po każdorazo-
wych opadach występuje konieczność czyszcze-
nia wszystkich przepompowni. Wody opadowe 
wprowadzone nielegalnie do kanalizacji ścieko
wej powodują napływ zwiększonej ilości rozcień-
czonych ścieków do oczyszczalni, co znacznie 
utrudnia ich naturalny rozkład i biodegradację. 
Działka budowlana, na której sytuowane są bu-

Aby gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, konieczne jest zbadanie 
potrzeb mieszkańców.
Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny        
i nie stanowi wniosku o dofinansowanie.
AnkietyAnkiety dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy 
Zbrosławice (Kamieniec ul. Tarnogórska 34, 
pokój nr 5 oraz w Zbrosławicach  ul. Oświęcim-
ska 2) oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy (http://www.zbroslawice.pl oraz  htt-
p://www.eko.zbroslawice.pl).

Kto może skorzystać z programu?

ProgramProgram zakłada 3 poziomy dofinansowania. Na 
poziomie podstawowym  beneficjentem końco-
wym może zostać każdy właściciel lokalu miesz-
kalnego w budynku wielorodzinnym, którego 
roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. 
zł. O poziomom podwyższony mogą występować  
właściciele lokalu mieszkalnego w budynku wie
lorodzinnym, którego miesięczne dochody nie 
przekraczają kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wie-
loosobowym lub 2 342 w gospodarstwie jedno-
osobowym. Poziom najwyższy dedykowany jest 
właścicielom lokalów mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym, którego miesięczne dochody 

nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym i 1 260 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku 
stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńcze. 

Na co można przeznaczyć dofinansowa-
nie?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polega-
jące na demontażu wszystkich nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrze-
wania lokalu mieszkalnego i wymianie ich na na-
stępujące źródła:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, 
pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła 
gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet             
o podwyższonym standardzie lub ogrzewania 
elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektyw-
nego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się 
wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu 
mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza ga-
zowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym 
lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nie-
ogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawie-
ra również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyż-
szego zakresu.
Beneficjentem końcowym Programu są osoby fi-
zyczne – posiadające tytuł prawny wynikający       
z prawa własności lub ograniczonego prawa rze-
czowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego 
się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniają-
ce kryteria dochodowe określone w Programie. 
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
nie może przekroczyć 31.12.2025 r.
Wiecej informacji o szczegółach przestąpienia do 
programu pojawi się wkrótce.           OŚ

stywanej wody jest przeznaczana na przygotowa-
nie posiłków, reszta codziennych czynności nie 
wymaga używania wody o jakości nadającej się 
do spożycia. Każde wykorzystanie deszczówki to 
oszczędność wody pobieranej z wodociągów, a 
więc wymierne oszczędności w kosztach utrzy-
mania nieruchomości.
 
Co mówią przepisy?

WW przypadku wprowadzania wód opadowych do 
systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje 
karne, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę          
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Za przypa-
dek zrzutu wód deszczowych do kanalizacji grozi 
kara finansowa do 10 000 zł. Mając powyższe na 
uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których 
wody deszczowe odprowadzane są do sieci kana-
lizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nie-
prawidłowości. Takie regulacje prawne wynikają 
przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa 
oraz sytuacji opisanych w tym artykule.     GZK 

również z takich powierzchni jak tarasy 
czy podjazdy. Deszczówkę można wy-
korzystać nie tylko do podlewania 
roślin ogrodowych - znakomicie się 
sprawdza w instalacjach domowych 
(pralki, spłuczki). Tylko 3% wykorzy-

Nie tylko dlatego, że zabrania tego prawo! Pojawiąjące się coraz to częściej obfite i nawalne deszcze oraz wprowadzanie wód 
opadowych do kanalizacji ściekowej staje się przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia 
hydrauliczne kanału. 

Urząd Gminy Zbrosławice zamierza przystąpić do programu "Ciepłe Mieszkanie", 
dzięki któremu można zdobyć dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące wymia-
ny wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła.

wej. W razie braku możliwości przyłączenia do 
sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się od-
prowadzanie wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych. Istnieją również coraz 
bardziej popularne sposoby zagospodarowywa-
nia lub przechowywania deszczówki. Odprowa
dzanie deszczówki to dzisiaj znacznie więcej niż 
rynny na dachu. Retencja wody opadowej i po-
nowne jej wykorzystanie powinno być obowiąz-
kiem każdego z nas, bo wody nie wolno marno-
wać. Kilkuminutowy deszcz może przynieść ok. 
70 l wody odprowadzonej z dachu o powierzchni 
do 100 m². A przecież deszczówkę można zbierać 

dynki, powinna być wypo-
sażona w kanalizację 
umożliwiającą odprowa-
dzenie wód opadowych do 
sieci kanalizacji deszczo
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