
Dlaczego w sieci
nie lubimy śmieci?
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Gmina Chybie promuje akcję dotyczącą właściwego użytkowania kanalizacji sanitarnej 

wraz z  Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
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SZANOWNA CZYTELNICZKO, SZANOWNY CZYTELNIKU,

kanalizacja sanitarna w Gminie Chybie jest tak zaprojektowana, aby w szczelny sposób 
odprowadzać ścieki bytowe z naszych domów do gminnej oczyszczalni.

Niestety zdarza się, że nasze toalety traktowane są tak samo, jak  kosze na śmieci. 
W wyniku wrzucania do ubikacji różnych odpadów, dochodzi często do zapchania 
wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, co stwarza poważne zagrożenie  zalania  nieczystościami 
naszego ogrodu, piwnicy czy łazienki. 

Co więcej, odpady wrzucane do kanalizacji sanitarnej mogą doprowadzić  do uszkodzenia 
przepompowni ścieków i poważnych awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie 
powstających awarii związane jest z dużymi kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonej 
pompy, co z kolei przekłada się na wyższą cenę za odprowadzane ścieki.

Ponieważ do naszej kanalizacji  trafiają  przedmioty i substancje takie jak: farby, pampersy, 
nawilżane chusteczki, ręczniki,  plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet 
materiały budowle, przedstawiamy Wam zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy  
nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz  zadbać o otaczające nas 
środowisko naturalne. 

Życzymy ciekawej i przyjemnej lektury. 
Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu

Zestawienie odpadów, których nie wolno wrzucać oraz wlewać do urządzeń sanitarnych celem 
uniknięcia zatorów i awarii, reguluje art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)



ℹ Zatykają rury kanalizacyjne i są przyczyną awarii 
sieci, gdyż tworzą trudne do usunięcia zatory.
♻ W Gminie Chybie możesz oddać w ramach 
opłaty śmieciowej wyspecjalizowanej firmie.

ℹ Powodują zatory oraz wabią szczury, które mogą 
być nosicielami groźnych chorób.

♻ Wyrzuć zgodnie z zasadami selektywnej 
zbiórki odpadów.



ℹ Waciki wchłaniają wilgoć, przez co przybierają 
na objętości. W ten sposób torują swobodny 

przepływ ścieków i zapychają rury kanalizacyjne.
♻  Wyrzuć zgodnie z zasadami 
selektywnej zbiórki odpadów.

ℹ Niedopałki zawierają substancje chemiczne, 
które są bardzo szkodliwe dla pożytecznych 

mikroorganizmów oczyszczających ścieki. 
♻  Wyrzuć do kubła z 

odpadami zmieszanymi.



W TOALECIE NIE SPŁUKUJĘ 
ALE CHĘTNIE POKOLORUJĘ



W TOALECIE NIE SPŁUKUJĘ 
ALE CHĘTNIE POKOLORUJĘ



ℹ Ranią osoby serwisujące sieć. Ponadto, powodują 
zatory blokując swobodny przepływ ścieków. 

♻ Zabezpiecz przed przypadkowym zranieniem! Wyrzuć 
zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów.

ℹ Tłuszcze oraz oleje tężeją w rurach zmniejszając 
ich średnice i powodują zatory.

♻ Zlej do zamykanego pojemnika i przekaż 
do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.



ℹ Patyczki blokują rury kanalizacyjne i mogą 
uszkodzić pompownie ścieków.

♻ Wyrzuć zgodnie z zasadami selektywnej 
zbiórki odpadów.

ℹ Ścieki oczyszczane są przez mikroorganizmy. 
Wlewając chemię do kanalizacji zabijasz je.

♻ Skorzystaj z usług specjalistycznych 
firm wywozowych.



INFORMACJE
O PROJEKCIE

Gmina Chybie realizuje projekt pn. „Ochrona wód zbiornika wody 
pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” 
współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków 
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Cel projektu: poprawa stanu środowiska i osiągnięcie poziomu skanalizowania aglomeracji Chybie zgodnie 
z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz dostosowanie 
gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków do wymagań prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej.

Główne wdrażane działania:

    • Budowa blisko 46 800m nowej sieci kanalizacji sanitarnej

   • Montaż na terenie gminnej oczyszczalni ścieków nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej, jako odnawialnego  
 źródła energii, wykorzystywanej do zasilania procesów technologicznych prowadzonych 
 na oczyszczalni, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2 do naszej atmosfery

    • Nabycie specjalistycznego pojazdu typu WUKO do prawidłowego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej

    • Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w nowoczesne obiekty i urządzenia umożliwiające 
 wtórne wykorzystanie osadów ściekowych, np. skierowanie ich do instalacji produkcji biogazu

    • W  związku z ww. rozbudową oczyszczalni zostanie zakupiony specjalistyczny pojazd 
 do transportu osadów ściekowych celem przewiezienia ich do instalacji produkcji biogazu.



Planowane efekty z wdrożenia projektu: 

    • zapewnienie możliwości przyłączenia dla ponad 2900 mieszkańców,

    • zmodernizowaną i unowocześnioną oczyszczalnię ścieków,

    • skanalizowanie aglomeracji Chybie na poziomie  89,0%,

    • poprawę jakości środowiska naturalnego a w efekcie polepszenie komfortu życia dla obecnych 
 i przyszłych mieszkańców gminy.

Wartość całkowita projektu: 59 815 010,16 zł 
Kwota dofinansowania projektu z UE: 31 250 560,25 zł  
Kwota wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 15 931 658,00 zł

Beneficjent: Gmina Chybie

Jednostka Realizująca Projekt 
Urzędu Gminy w Chybiu 

ul. Bielska 40 tel. 33 856 10 21 
www.kanalizacja.chybie.pl

Opracowanie oraz wydruk broszury jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach



                  ZALETY KORZYSTANIA
Z KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Ekologiczne

Nieszczelne szamba stwarzają ryzyko przedostawania 
się zanieczyszczeń do gleby oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, co stanowi poważne zagrożenie dla 
środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Odprowadzając ścieki 
poprzez system kanalizacji sanitarnej całkowicie eliminujesz 
to zagrożenie. Co więcej, kanalizacja to  podniesienie 
walorów ekologicznych regionu  dzięki poprawie jakości 
środowiska naturalnego a w efekcie polepszenie standardu 
życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Mieszkaniowe 

Poza czystym środowiskiem lokalnym, korzystanie z sieci 
to wygoda i bezpieczeństwo. Nie trzeba dokonywać 
regularnego i kosztowanego opróżniania szamba, nie 
występują nieprzyjemne zapachy oraz niebezpieczne 
zanieczyszczenia pobliskiego terenu. Będąc przyłączonym 
do sieci, nie trzeba się również martwić o ewentualne awarie, 
gdyż za ich usuwanie odpowiada operator.

Ekonomiczne

Podłączenie do kanalizacji podnosi standard i wartość 
nieruchomości. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej 
to zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
gminy oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju 
budownictwa jednorodzinnego. Ponadto sukcesywnie 
rozbudowywana infrastruktura pozwala na dostosowywanie 
gospodarki wodno-ściekowej gminy do standardów 
europejskich.


