
OGÓLNE ZASADY POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA KANLIZACJI SANITARNEJ 

 

Na terenie gminy Błonie  występują trzy rodzaje sieci kanalizacji sanitarnej, eksploatowanej przez MPWiK  

w Błoniu Sp. z o.o., grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa. Niezależnie od rozwiązania technicznego 

prawidłowe działanie systemu odprowadzania ścieków wspomaga stosowanie się do kilku poniższych zasad: 

 

1) Niedozwolone jest odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych zarówno bezpośrednio do 

sieci kanalizacyjnej jak i poprzez przyłącze kanalizacyjne. 

2) Niedozwolone jest samowolne podłączanie do sieci kanalizacyjnej jakichkolwiek innych źródeł 

ścieków (np. samowolne włączenie do kanalizacji budynku gospodarczego). 

3) Niedozwolone jest wrzucanie do sieci kanalizacji sanitarnej następujących materiałów: 

a) kamienie, gruz, żwir, piasek, zaprawa murarska i betonowa; 

b) szkło, lustra, ceramika; 

c) większe resztki żywności np. obierki z owoców i warzyw, kości, produkty spożywcze; 

d) elementy drewniane, z płyt klejonych i paździerzowych; 

e) jakiekolwiek kleje oraz lepiki; 

f) jakiekolwiek elementy metalowe, żyletki, gwoździe, druty; 

g) oleje silnikowe, smary i inne ropopochodne; 

h) farby, lakiery, rozpuszczalniki; 

i) torby plastikowe, folie, elementy z tworzyw sztucznych; 

j) chustki higieniczne z materiału innego niż celuloza, podpaski, tampony, patyczki do uszu, 

prezerwatywy, pończochy; 

k) jakiekolwiek tkaniny, nierozpuszczalne w wodzie chustki, papierowe ręczniki kuchenne; 

l) niedopałki papierosów; 

m) włosy, sierść zwierząt; 

n) inne podobne materiały nie wynikające z podstawowej działalności bytowo-gospodarczej 

człowieka. 

4) Bieżącą konserwacją i naprawą sieci kanalizacji sanitarnej, zajmuje się MPWiK w Błoniu 

Sp. z o.o. Zabronione jest otwieranie włazów studni oraz przepompowni strefowych a także 

przydomowych pompowni ścieków eksploatowanych przez MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. 

Niedopuszczalne jest otwieranie skrzynek sterowniczych jakichkolwiek obiektów eksploatowanych 

przez Przedsiębiorstwo. W przypadku zaistnienia awarii niezwłocznie należy powiadomić o tym 

służby MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. 

5) Nie należy parkować na włazach do studni kanalizacyjnych i pompowni ścieków, a także w jakikolwiek 

inny sposób uniemożliwiać dostęp do ich otwarcia i wykonania czynności eksploatacyjnych. 

 

Zastosowanie się do powyższych zaleceń pomoże ograniczyć ilość awarii oraz zredukować koszty ich 

usuwania. Ignorowanie zaleceń może być powodem zagrożenia zdrowia użytkowników oraz 

niebezpieczeństwa sanitarnego. W przypadku awarii spowodowanej niewłaściwym korzystaniem  

z urządzeń kanalizacyjnych, kosztem naprawy obciążony zostanie użytkownik, który przyczynił się do 

powstania uszkodzenia. 

Ponadto usuwanie awarii spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z kanalizacji znacznie podwyższa 

koszty eksploatacji co przekłada się na wyższe opłaty za ścieki. Przestrzeganie powyższych zasad pozwala 

ograniczyć ilość awarii, wydłużyć czas pracy urządzeń kanalizacyjnych (pompownie, tłocznie itp.) i tym 

samym obniżyć koszty eksploatacyjne, czego wynikiem będą niższe opłaty za odprowadzane ścieki. 


