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Wstęp 

 
 

Szanowni Państwo! 
 
Oddajemy w Państwa ręce katalog urządzeń produkowanych przez P.P.H. CENTROPLAST Sp. z o.o. 
Nieskomplikowany sposób eksploatacji i serwisowania w połączeniu z wysokim efektem oczyszczania  
sprawia, że nasze urządzenia stały się właściwą alternatywą dla szamb i kanalizacji. 
Zbiorniki z polietylenu charakteryzujące się większą niż beton odpornością na działanie zawartych  
w ściekach związków agresywnych posiadają 15 letni okres gwarancji.  
  
Niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania to cechy charakterystyczne naszych urządzeń. 
 
Technologia oczyszczalni typu Ekocent 
Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu rozsączają-
cym. Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków w pro-
cesie fermentacji, po którym związki organiczne zawarte w osadach rozkładają się na minerały, wodę i gaz. 
Na wylocie zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle oczyszczoną by móc ją odprowadzić do gruntu. 
Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez układ drenażowy z odpowiednim wypełnieniem. 
Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir, keramzyt, pakiety i inne. 
Na wypełnieniu będącym ostatecznym biologicznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwa-
rantujące dalszy rozkład związków organicznych. 
W efekcie do gruntu przenika oczyszczony zgodnie z normami ściek. 
 
Technologia oczyszczalni typu Bioekocent 
Technologia mechaniczno-biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. 
Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego na-
tleniania wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. 
Podtrzymanie i stabilizacja procesu powodują, że mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska 
związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją 
zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie systemu urządzeń. 
 
Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe a jego instalacja wymaga niewielkiego miejsca na działce. 
Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do wybranego odbiornika. 
 
Wspólnie z naszymi Partnerami przygotowaliśmy program za pośrednictwem, którego mogą Państwo  
wybrać odpowiednią dla siebie przydomową oczyszczalnię ścieków. 

 
- Profesjonalną obsługę inwestycji od projektu do montażu z wieloletnią gwarancją i serwisem. 
- Doradztwo i dobór urządzeń. 
- Typowe projekty do zgłoszenia budowy oczyszczalni przydomowej. 
- Promocje dla klientów indywidualnych. 
 
 
 
 
 
 

http://www.centroplast.com.pl/
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 Czym powinniśmy kierować się przy wyborze sposobu oczyszczania ścieków? 
 
Oczyszczalnie ścieków przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowią system obiektów technicznych 
i naturalnych służących unieszkodliwianiu ścieków. System, w którym ścieki są oczyszczane na terenie posesji,  
a następnie odprowadzane do gruntu lub zbiornika wodnego składa się z zintegrowanych elementów stanowią-
cych tzw. etapy oczyszczania. Pierwszym etapem takiego systemu jest zawsze zbiornik umieszczony pod ziemią, 
do którego odprowadzane są ścieki bezpośrednio z domowej instalacji. W osadniku następuje wstępny proces 
oczyszczania w warunkach beztlenowych (tzw. Mechaniczne podczyszczenie ścieków). Naturalne procesy flota-
cji i sedymentacji powodują, że w zbiorniku następuje oddzielenie osadów stałych i tłuszczy od ścieku płynnego. 
Pojemność zbiornika jest tak dobrana, aby dla każdej z proponowanych przez CENTROPLAST technologii 
ścieki poddane były jak najbardziej efektywnym procesom oczyszczania. 
Tak przygotowane ścieki są kierowane do drugiego tlenowego etapu oczyszczania.  
 
Etap tlenowy może być rozwiązany na kilka sposobów: 
 

 drenaż rozsączający, czyli biegnący w gruncie układ naciętych rur. Przez otwory te do gruntu przesą-
czają się podczyszczone ścieki. Przesączając się przez grunt, są oczyszczane dzięki procesom fizycznym, 
chemicznym i biologicznym. Dlatego ważnym jest, żeby warstwa gruntu w miejscu montażu spełniała 
warunki prawidłowej filtracji. Najlepiej sprawdzają się grunty piaszczyste.  

 stopień mechaniczno-biologiczny, czyli układ zbiorników z wydzielonymi etapami oczyszczania.  
W zbiornikach stwarzane są warunki tlenowe niezbędne do życia koloniom bakterii zawieszonym  
 w oczyszczanej cieczy. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu procesy tlenowe i beztlenowe odbywają się 
cyklicznie. Rozkładają one przepływające ścieki do bardzo prostych substancji, które zgodnie  
z obowiązującymi przepisami można odprowadzić do gruntu lub cieku wodnego. 

 złoże tunelowe, jest to odpowiednio dobrany układ modułów wykonanych z polipropylenu lub polietyle-
nu (o bardzo dużej wytrzymałości) ułożonych bezpośrednio w gruncie. Płynące przez nie ścieki, natle-
niają się w wypełnionej powietrzem komorze modułu, a następnie przepływając przez zewnętrzną war-
stwę żwirową całkowicie się oczyszczają i odpływają do gruntu. 

 
O wyborze rodzaju oczyszczania decyduje głównie rachunek ekonomiczny  
 
Choć zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne, to ich budowa w terenach  
o rozproszonym charakterze zabudowy jest nieuzasadniona ekonomicznie. Zwiększone koszty inwestycji obcią-
żają na wiele lat rachunek użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszają zasadność ich budowy. Zastoso-
wanie szamb bezodpływowych jest tańsze od kanalizacji jednak ich eksploatacja bardzo obciąża budżet domowy 
a uciążliwość użytkowania jest nieprzyjemna dla otoczenia. Jeśli w okresie około 1 roku planowana jest budowa 
kanalizacji sanitarnej można zdecydować się na szambo. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie tym-
czasowe i kosztowne w eksploatacji. Wywóz nieczystości z szamba o pojemności 10 m przy 5 osobowej rodzi-
nie odbywa się średnio dwa razy w miesiącu, co przy średnim koszcie usługi 12 zł/m  ( koszt opróżnienia 1 m
zbiornika bezodpływowego) daje rocznie kwotę około 2800 zł. 
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Alternatywą w takiej sytuacji dla kanalizacji i szamb są przydomowe systemy oczyszczania ścieków.   
Wybór właściwego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków możliwy jest po wnikliwym przeanalizo-
waniu charakteru zabudowy, ukształtowania terenu, warunków hydrogeologicznych. 
Najważniejszym kryterium, jakim należy się kierować jest zapewnienie skutecznej ochrony zasobów środowi-
ska przed zanieczyszczeniami. 
 
Pamiętajmy, że przejmując obowiązki przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, musimy zadbać o właściwą jakość 
odprowadzanych ścieków. 

 
 
 

 
 



Jakie kroki należy podjąć aby zbudować oczyszczalnię ? 
 

- po pierwsze należy udać się do gminy. 
 Często gmina dysponuje środkami na dofinansowanie inwestycji ekologicznych i wtedy budowa oczyszczalni zamiast 
szamba jest jeszcze bardziej korzystna finansowo. 

- po drugie należy skorzystać z usług firmy specjalizującej się w przydomowych oczyszczalniach 
Firma specjalistyczna ustali warunki gruntowo-wodne, powierzchnię zabudowy oraz najbardziej skuteczny rodzaj 
technologii oczyszczania. Dobór urządzenia jest bardzo ważny, ponieważ gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną  
pracę. Ponadto firma zagwarantuje ewentualny serwis urządzeń oczyszczalni 

- po trzecie należy zgłosić budowę oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa oczyszczalni ścieków do 7, 5 m3/d wymaga zgłoszenia w Wydziale  
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Do zgłoszenia należy załączyć mapkę sytuacyjno-wysokościową 
z lokalizacją oczyszczalni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz uproszczony projekt  
techniczny opisujący rodzaj i działanie zastosowanej technologii. 
 
Po okresie 30 dni od zgłoszenia, jeśli Starostwo nie wniesie sprzeciwu możemy rozpocząć budowę. 

  
OSADNIKI 
 
Osadniki stosowane w oczyszczalniach 
Osadniki stosowane przez Centroplast, dzięki kompaktowej budowie zapewniają najlepsze parametry ścieku do 
dalszego oczyszczenia w wybranej technologii. Osadnik musi być tak skonstruowany, aby ścieki po przebyciu 
drogi od wlotu do wylotu w odpowiednim i w zgodnym z założeniami czasie zostały podczyszczone, w co-
najmniej 50%. Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych odprowadzanych  
z gospodarstw domowych zostały określone na podstawie badań przez szereg Instytucji Badawczych. 
 

 Właściwą fermentację osadów w procesie życiowym bakterii beztlenowych powodujących rozkład 
ścieków na rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje mineralne. 

 Właściwą sedymentację osadów, co gwarantuje wysoki stopień redukcji zawiesiny ogólnej. 
 Właściwy proces flotacji cząstek, co z kolei pozwala na skuteczną separację tłuszczy przedostających 

się do osadnika. 
 Właściwą stabilizację ścieku, dzięki czemu uzyskiwana na wylocie wysoka klarowność gwarantuje 

efektywny proces tlenowego doczyszczania po osadniku gnilnym. 

Kształt i budowa osadnika kompaktowego 
Osadniki produkowane są z najwyższej jakości zagęszczonego polietylenu LMDPE, posiadają kształt cylin-
dryczny z charakterystycznymi karbowanymi wzmocnieniami w osi osadnika. 
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                 OGK 2200 Kompakt     OGK 3300 Kompakt 

 
 

 



Tabela wymiarów osadników produkowanych przez P.P.H Centroplast Sp. z o.o. 
 

WYMIARY [m] Osadnik  
z nadstawką  

 
POJEMNOŚĆ [ l ] WAGA 

[kg] L 
dłu-
gość 

D 
szero-
kość 

H 
wyso-
kość 

wlot [X] / wylot Y]*

Zastosowanie 
osadników 

 
 
 

   OG 1100 1100 60 1.18 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

OGK 2200 2200 125 2.36 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

OGK 3300 3300 180 3.54 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

OGK 4400 4400 240 4.72 1.18 1.86 1.17 / 1.14 

- Przepompownie 
- Osadniki w oczyszczalni 
- Studzienki   
   wodomierzowe 
- Zbiorniki na wodę       
    pitną i deszczówkę 
- Osadniki gnilne 
- Osadniki wstępne 
- Komory osadu    
    nadmiernego 
- Komory osadu  
    czynnego   

*x/y – odległość od dna zbiornika do dna rury 110 mm wlotu i wylotu z osadnika 
 
STUDZIENKI WODOMIERZOWE 
Przeznaczone są do montażu w trudnych terenach gdzie istnieje konieczność zabezpieczenia komory wodomie-
rzowej przed wysokim poziomem wód gruntowych. Konstrukcja studzienek zapewnia całkowitą szczelność, co 
chroni zainstalowane wewnątrz urządzenia. Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się poprzez właz rewizyjny 
o średnicy 0,63 m. Dodatkowo studzienka wyposażona jest w drabinę wykonaną z stalowego profilu zamknię-
tego, a jej średnica wewnętrzna 1,18 m umożliwia swobodne poruszanie się osoby instalującej lub serwisującej 
wodomierze. Otwory doprowadzające instalację wodną wyposażone są w uszczelki in-situ  
W celu zabezpieczenia studzienki przed wypłynięciem zaleca się zastosowanie betonowego wypełnienia w czę-
ści dennej komory z ewentualnym zamocowaniem prętów zbrojeniowych w uchwytach zabezpieczających. 
Studzienki sprzedawane są bez osprzętu tj. wodomierze, zawory. 
 

 

WYMIARY [m] Studzienka  
Wodomierzowa  

 
POJEMNOŚĆ [ l ] WAGA [kg] 

∅ 
średnica 

H 
wysokość wlot [X] / wylot Y]*

   SW 1200 1100 60 1.18 1.85 0.20 / 0.20 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
      Komora studzienki z drabinką                                                         Studzienka wodomierzowa SW-1200 
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Najczęściej stosowane układy drenażu rozsączającego 
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                                                                                  Perforacja rur drenażowych PCV ∅ 110 mm. 
 

             Perforacja rur drenażowych zapewnia równomierny dopływ ścieku do każdego 
ciągu drenażowego nawet, jeżeli jego poziom na dopływie szybko wzrasta. Ciągi drena-
żowe wykonane są z rur PCV nacinanych ( perforowanych) według zaleceń technolo-
gicznych i obowiązujących norm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WENTYLACJA 
  
 

W osadnikach zachodzą procesy fermentacyjne, których efektem są gazy o szczególnie nieprzyjemnych wła-

ściwościach zapachowych. Należą do nich między innymi: dwutlenek węgla, siarkowodór, metan. 

Gazy te muszą być odprowadzone z osadnika. Najskuteczniejszym sposobem odprowadzenia gazów jest wy-

prowadzenie komina wentylacyjnego na poziomie kanalizacji sanitarnej ponad dach budynku (powyżej kaleni-

cy). Bardzo ważne jest, aby nie zmniejszać średnicy odprowadzenia wentylacji. Może to być powodem po-

wstawania brzydkich zapachów na skutek zaburzenia naturalnego ciągu na zewnątrz poprzez zbiornik, aż do 

wylotu ponad dach. Przy drenażu rozsączającym dopuszczalne jest zastosowanie wywiewek o średnicy 50 mm. 

W przypadku, gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić 

instalację wentylacyjną ponad dach, prowadząc ją po ścianie budynku.  

(min. 80 cm powyżej krawędzi najwyższego okna) 

 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Uwaga! 

 
Dla prawidłowej cyrkulacji powietrza nie wolno pozostawiać zakończenia komina odpowietrzającego na 
poddaszu. Takie rozwiązanie jest wystarczające przy eksploatacji zwykłego szamba, gdzie gazy wypro-
wadzone są na zewnątrz zbiornika. 
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TECHNOLOGIA TUNELOWA EKOCENT  

 
Technologia drenażowa EKOCENT TUNEL podobnie jak standardowy drenaż oparta jest na dwuetapowym 
oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu tunelowym. Na wylocie kompaktowego zbiornika uzyskujemy 
ciecz na tyle doczyszczoną by móc ją odprowadzić do odpowiedniego systemu końcowego oczyszczania. 
Takim systemem jest nowoczesna technologia tunelowa , gdzie w układzie modułowym ścieki poddane zostają 
intensywnemu napowietrzaniu i doczyszczeniu w 300 litrowych komorach tunelowych, a następnie oczyszczo-
ne odprowadzone do gruntu rodzimego. System składa się z jednego lub wielu modułów układanych na jednym 
poziomie i przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego. Proces doczyszczania realizowany jest we-
wnątrz i na zewnątrz urządzeń. Tunele wykonane są w sposób umożliwiający ich późniejszą rozbudowę.  
Zasada działania tuneli drenażowych polega na wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz urządzenia do 
zgromadzenia i odprowadzenia ścieków. Ścieki ze studzienki kierowane są przez zamontowane w górnej części 
tuneli rury drenażowe, a następnie sukcesywnie rozsączane . Przepuszczalność urządzeń pozwala zapewnić 
dostęp powietrza w miejscach niezasilanych przez ścieki , a utrzymanie warunków tlenowych pozwala na roz-
kład zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w ściekach i stopniowe odmulanie szczelin mo-
dułu. Rozkład zanieczyszczeń oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych następuje na całej powierzchni mo-
dułu. Pojemność czynna niezbędna do skutecznego oczyszczenia ścieków w gruncie wynosi 300 litrów dla  
1 modułu tunelowego.  
Moduły w formie poletka drenażowego układane są pod powierzchnią terenu podobnie do drenażu na 
powierzchni 12 m2  co trzy krotnie zmniejsza  powierzchnię wykopów. 
Przy wadze modułu wynoszącej około 11 kg jego układanie nie sprawia żadnych trudności. 
Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, ponieważ wytrzymuje on długotrwałe 
obciążenie 3,5 t/m 2 (ruch samochodów osobowych). Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać 
w stosy co ułatwia i oszczędza transport i składowanie. Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do  
42 tuneli (12 600 litrów pojemności magazynującej). 

 
   

Długość Szerokość Wysokość Pojemność Kolor 

Maksymalna głębokość 
posadowienia 

(spód modułu) 

1220 mm  800 mm 510 mm 300 litrów Czarny 2000 mm 
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Niskoobciążony Osad Czynny 
 

Układ oczyszczania za pomocą niskoobciążonego osadu czynnego, służy do biochemicznego oczyszczania 
ścieków pochodzących z osadnika wstępnego. Aby procesy biochemiczne zachodziły prawidłowo należy za-
pewnić dopływ do osadu biologicznie czynnego odpowiedniej ilości powietrza, a także usunąć gazowe produk-
ty przemiany biochemicznej. 
 
Osadnik Wstępny 
Osadnik ten jest podstawowym elementem stosowanym w układach oczyszczalni ścieków. Zadaniem osadnika 
jest jak najskuteczniejsze wstępne podczyszczenie surowych ścieków, zatrzymanie zawiesin opadających oraz 
flotujących (unoszących się) tłuszczów oraz gromadzenie osadów po procesie oczyszczania tlenowego. 
 
Komora Tlenowa 
Do napowietrzania ścieków wykorzystuje się dyfuzor dyskowy umieszczony na dnie komory.  
Wysokość zbiornika wynosi 1,40 m przy wysokości czynnej słupa ścieku 1100 cm, co gwarantuje właściwy 
efekt absorpcji pęcherzyków tlenu wśród mikroorganizmów tworzących biomasę w osadzie czynnym. 
Zastosowane urządzenia zaprojektowano ze szczególną dbałością, co umożliwia ich wieloletnie użytkowanie. 
Doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza gwarantuje zastosowanie sprężarek o mocy 0,03 kW, a utrzyma-
nie właściwej kolejności i czasu trwania procesów technologicznych powierzono cyfrowym programatorom. 
Sprężarka powinna być umieszczona w domu (suche pomieszczenie gospodarcze) lub w zewnętrznym stabil-
nym pod względem warunków atmosferycznych kontenerze spełniającym klasę ochrony IP-65.  
 
Osadnik Wtórny 
Osadniki wtórne współpracują z komorą tlenową. Zbiornik kompaktowego osadnika wtórnego wyposażony jest 
w osadnik recyrkulacji wewnętrznej w kształcie odwróconego stożka, którego wierzchołek zlokalizowany jest 
na dnie osadnika wtórnego. Pompa mamutowa zbiera z środka zbiornika wewnętrznego opadające mikroorga-
nizmy i na zasadzie grawitacyjnego unoszenia osadów kieruje je do powtórnej obróbki w komorze napowie-
trzania. Następuje tu oddzielenie kawałków biomasy (zużytej błony biologicznej) od oczyszczonych ścieków. 
Ściek technologicznie oczyszczony gromadzi się ponad osadami w leju recyrkulacyjnym, a jego odpowiednia 
ilość przepływa do głównej części osadnika wtórnego, gdzie następuje ostateczne klarowanie osadów. Aby 
wyeliminować możliwość zagnicia osadów w komorze klarowania zastosowano dodatkową recyrkulację ze-
wnętrzną. Osad z komory klarowania osadnika wtórnego wraz z częścią ścieków oczyszczonych recyrkulowa-
ny jest w odpowiednim czasie do komory osadnika wstępnego, gdzie osiada na dnie nie stanowiąc zagrożenia 
dla jakości oczyszczania ścieków. Przetłaczanie realizuje się na zasadzie grawitacyjnego podniesienia przez 
pompę mamutową. Po całym procesie ścieki przepływające do wylotu osadnika wtórnego są wyklarowane  
i oczyszczone.  
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   Schemat oczyszczalni Bioekocent 3300 Pro           
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CCEENNNNIIKK  DDEETTAALLIICCZZNNYY  
 

Technologia Zastosowanie Cena urządzeń 
netto 

Cena urządzeń 
brutto 

 
   

Ekocent 2200 
Drenaż  
rozsączający 
 
Zbiornik  
dwukomorowy 
 
 
Do 5 osób  
mieszkających na 
stałe 

 
 

 
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne 
zachodzące dwuetapowo w układzie oczyszczalni ścieków.
Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym kate-
gorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych.
Powierzchnia zabudowy drenażu na działce około 56 m2

Koszt 2 letniej eksploatacji: 180 PLN 
 
     Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni 

 
 Zbiornik  2200 litrów dwukomorowy z filtrem 
 Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 
 Nadstawka na osadnik gnilny  w ilości 2 szt. 
 Kolanko Ø50 / 90o   w ilości 3 szt. 
 Kolanka do połączeń , 90o  Ø110 w ilości 2 szt. 
 Wywiewki  zewnętrzne Ø50  w ilości 3 szt. 
 Redukcje Ø110 / Ø50  w ilości 3 szt. 
 Rury drenażowe   w ilości 40mb 
 Rura pełna do wywiewek Ø50 , dł. 2mb          3 szt. 
 Rura połączeniowa pełna Ø110                      2 mb 
 Mufa  Ø 110                                                           3 szt. 
 Geowłóknina    szer.0,5mb                            40 mb 
 Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji. 

  

 
3 795,00 

 
4 629,90  

 

 



 
Technologia Zastosowanie Cena urządzeń  

netto 
Cena urządzeń 

brutto 
 
   

Ekocent 3300 
Drenaż  
rozsączający 
 
 
Zbiornik 
trzykomorowy 
 
 
Do 8 osób  
mieszkających na 
stałe 

   

 
 

Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne 
zachodzące dwuetapowo w układzie oczyszczalni ścieków.
Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym 
kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych.
Powierzchnia zabudowy drenażu na działce około 80 m2

Koszt 2 letniej eksploatacji: 200 PLN 
 
 
       Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni 

 
 Zbiornik HDPE 3300 litrów trzykomorowy z filtrem 
 Nadstawka na osadnik  w ilości   3 szt.   
 Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE.  
 Kolanko Ø50 / 90o   w ilości 3 szt. 
 Kolanka do połączeń , 90o  Ø110 w ilości 2 szt. 
 Wywiewki  zewnętrzne Ø50  w ilości 3 szt. 
 Redukcje Ø110 / Ø50  w ilości 3 szt. 
 Rury drenażowe   w ilości 60 mb 
 Rura pełna do wywiewek Ø50 , dł. 2 mb 3 szt. 
 Rura połączeniowa pełna Ø110  2 mb 
 Mufa  Ø 110                                                           3 szt. 
 Geowłóknina ,szer.0,5mb   60 mb 
 Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji. 

 
 

 
4 618,90 

 

 
5 635,06  
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Technologia 

 
Zastosowanie Cena urządzeń 

netto 
Cena urządzeń 

brutto 

 
Ekocent 2200 
Tunel 
 
Tunelowy drenaż 
rozsączający  
 
 
Zbiornik 
dwukomorowy 
 
 
Do 5 osób  
mieszkających na 
stałe 

 
 

 
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne 
zachodzące dwuetapowo w układzie oczyszczalni ścieków. 
Poletko drenażowe na tunelach zastępuje standardowy 
drenaż rozsączający. 
Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym 
kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych.
Powierzchnia zabudowy  na działce około 12 m2   

Koszt 2 letniej eksploatacji: 180 PLN 
 
 
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni 
 

 Zbiornik  2200 litrów dwukomorowy z filtrem 
 Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 
 Nadstawka na osadnik gnilny  w ilości 2 szt. 
 Tunel drenażowy  (4 moduły)                          1 kpl.   
 Kolanka do połączeń , 90o  Ø110 w ilości 4 szt. 
 Wywiewka  zewnętrzna Ø50  w ilości 1 szt. 
 Mufa Ø110    w ilości 1 szt. 
 Trójnik redukcyjny Ø110/50  w ilości 1 szt. 
 Rury drenażowe    Ø110 /2mb  w ilości 2 szt. 
 Rury drenażowe    Ø110 /1mb                                  2 szt.    
 Rura pełna do wywiewki Ø50 , dł. 2    mb 1 szt. 
 Rura połączeniowa pełna Ø110 dł.    1 mb 4 szt. 
 Rura połączeniowa pełna Ø110 dł.    2 mb 1 szt. 
 Geowłóknina    szer.0,5mb                             25 mb 
 Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji. 

 
 

 
4 895,00 

 
5 971,90  
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Technologia 

 
Zastosowanie Cena urzą-

dzeń netto 
Cena urządzeń

brutto 

 
Ekocent 3300 
Tunel 
 
Tunelowy drenaż 
rozsączający 
 
Zbiornik 
trzykomorowy 
 
 
Do 8 osób  
mieszkających na 
stałe 
 

 

 
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne 
zachodzące dwuetapowo w układzie oczyszczalni 
ścieków. Standardowy drenaż rozsączający zastępuje po-
letko drenażowe na modułach tunelowych. 
Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym 
kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych.
Powierzchnia zabudowy drenażu na działce około 15 m2  

Koszt 2 letniej eksploatacji: 200 PLN 
 
 
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni 
 
 Zbiornik  3300 litrów trzykomorowy z filtrem 
 Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 
 Nadstawka na osadnik gnilny  w ilości 3 szt. 
 Tunel drenażowy  ( 6 modułów )                 1 kpl.    
 Kolanka do połączeń , 90o  Ø110 w ilości 4 szt. 
 Wywiewka  zewnętrzna Ø50  w ilości 1 szt. 
 Mufa Ø110    w ilości    1 szt. 
 Trójnik redukcyjny Ø110 / 50  w ilości 1 szt 
 Rury drenażowe    Ø110/2mb  w ilości 2 szt. 
 Rury drenażowe Ø110/1mb                          w ilości  4 szt.       
 Rura pełna do wywiewki Ø50 , dł. 2    mb           1 szt. 
 Rura połączeniowa pełna Ø110 dł.    1 mb      4 szt. 
 Rura połączeniowa pełna Ø110 dł.    2 mb      1 szt. 
 Geowłóknina    szer.0,5mb                            30 mb 
 Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji. 

 

 
6 600,00 

 
8 052,00 
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Technologia 

 
Zastosowanie Cena urządzeń 

netto 
Cena urządzeń 

brutto 

 
   

BioEkocent 3300 
PRO 
Niskoobciążony  
osad czynny 
 
 
 
Do 5 osób  
mieszkających na 
stałe 
 
 

 

 
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne 
zachodzące trzyetapowo w układzie oczyszczalni ścieków.
Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach, gdzie 
w procesie utworzonego naprzemiennego tlenowego i bez-
tlenowego środowiska następuje całkowite biologiczne 
oczyszczenie ścieków. Oczyszczalnia zabezpieczona jest 
przed nierównomiernym dopływem ścieków i wyposażona 
w układ podwójnej recyrkulacji. Grunt nieprzepuszczalny 
gliniasty, mała ilość miejsca na działce. Oczyszczalnia za-
pewnia 95% efekt ekologiczny. Powierzchnia zabudowy na 
działce bez odprowadzenia: 4, 5 m2 

Przybliżony koszt 2 letniej eksploatacji z uwzględnieniem 
wywozu ścieków z osadnika wstępnego oraz kosztów energii 
elektrycznej wynosi 180 PLN. 
 
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni. 
 

 Trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej BioEkocent z dwoma dmuchawami powie-
trza. 

 Układ podwójnej recyrkulacji. 
 Karta gwarancyjna i książka eksploatacji. 

 
 

 
8 360,00 

 
10 199,20
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Technologia 

 
Zastosowanie Cena urzą-

dzeń netto 
Cena urządzeń 

brutto 
 
   

BioEkocent 4400 
PRO 
Niskoobciążony  
osad czynny 
 
 
 
Do 10 osób  
mieszkających na 
stałe 

 

 
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne 
zachodzące czteroetapowo w układzie oczyszczalni ścieków.
Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach, gdzie 
w procesie utworzonego naprzemiennego tlenowego i bez-
tlenowego środowiska następuje całkowite biologiczne 
oczyszczenie ścieków. Oczyszczalnia zabezpieczona jest 
przed nierównomiernym dopływem ścieków i wyposażona w 
układ podwójnej recyrkulacji. Grunt nieprzepuszczalny gli-
niasty, mała ilość miejsca na działce. Oczyszczalnia zapew-
nia 95% efekt ekologiczny. Powierzchnia zabudowy na 
działce bez odprowadzenia: 6 m2 

Przybliżony koszt 2 letniej eksploatacji z uwzględnieniem 
wywozu ścieków z osadnika wstępnego oraz kosztów energii 
elektrycznej wynosi 200 PLN. 
 
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni. 
 

 Czterokomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej BioEkocent z dwoma dmuchawami powietrza. 

 Układ podwójnej recyrkulacji. 
 Karta gwarancyjna i książka eksploatacji. 

 
9 570,00 

 
11 675,40 
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Technologia 

 
Zastosowanie Cena urzą-

dzeń netto 
Cena urządzeń 

brutto 
 
   

BioEkocent PRO 
Niskoobciążony  
osad czynny 
 
 
 
od 10 do 33 osób  
mieszkających na 
stałe 

 

 
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne w 
układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest 
w oddzielnych komorach, gdzie w procesie utworzonego 
naprzemiennego tlenowego i beztlenowego środowiska na-
stępuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków. 
Oczyszczalnia zabezpieczona jest przed nierównomiernym 
dopływem ścieków i wyposażona w układ podwójnej recyr-
kulacji. Dodatkowo oczyszczalnia posiada komory do gro-
madzenia osadów nadmiernych. 
Oczyszczalnie stosowane w obiektach o nierównomiernym 
zrzucie ścieków takich jak: Pensjonaty, szkoły, hotele, 
obiekty agroturystyczne itp. 
Przybliżony koszt 2 letniej eksploatacji z uwzględnieniem 
wywozu ścieków z osadnika wstępnego i nadmiernego wraz 
z kosztami energii elektrycznej wynosi około 750 PLN. 
 
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni. 
 

 Wielokomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej z skrzynką sterującą i sprężarkami. 

 Karta gwarancyjna i książka eksploatacji. 

 
Cena uzgadniana  

indywidualnie 
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Nazwa urządzenia Parametry Cena urządzeń 
netto 

Cena urządzeń 
brutto 

Jednokomorowy kompaktowy 
zbiornik z nadstawką na wodę  
pitną i deszczówkę. 
 
OG – 1100 
 
 
OGK – 1100 
 
 
 

 
Poj. 1100 litrów 

 
Wysokość h  = 1,85   

Osadnik z nadstawką bez filtra 
Średnica    Ø = 1,18 

 
 

Wysokość h = 1,85 z nadstawką 
Osadnik z nadstawką i filtrem 

Średnica    Ø = 1,18 
 

Możliwość kotwienia w ciężkich warunkach 
gruntowych. 

 
 
 

1 550,00 zł 
 
 

1 870,00 zł 
 
 
 

 
 
 

1 891,00 zł 
 
 

2 281,40 zł 
 
 
 

  Dwukomorowy zbiornik  
kompaktowy na wodę i ścieki  
z filtrem i nadstawką. 

 
  OGK – 2200 
    
 
 
 
 

 
 

Poj. 2200 litrów 
 

Wysokość  h  = 1,85 m 
Szerokość  d  = 1,18 m 

Długość  l = 2,36 m 
 
 
 

Możliwość kotwienia w ciężkich warunkach 
gruntowych. 

 
 
 

2 748,90 zł 
 
 

 
 
 

3 353,66 zł 
 
 

  Trzykomorowy zbiornik  
kompaktowy na wodę i ścieki  
z filtrem i nadstawką. 

 
  OGK – 3300 
 
 
 
 

Poj. 3300 litrów 
 

Wysokość  h  = 1,85 m 
Szerokość  d = 1,18 m 
Długość  l = 3,54 m 

 
 

 
 

Możliwość kotwienia w ciężkich warunkach 
gruntowych. 

 

 
 

 
 

3 650,90 zł 

 
 
 
 

4 454,10 zł 

Czterokomorowy zbiornik  
kompaktowy na wodę i ścieki  
z filtrem i nadstawką. 

 
  OGK- 4400 
 

 
 

Poj. 4400 litrów 
 

Wysokość  h  = 1,85 m 
Szerokość  d = 1,18 m 
Długość  l =  4,72 m 

 
 
 

Możliwość kotwienia w ciężkich warunkach 
gruntowych. 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 838,90 zł 

 
 
 
 
 

5 903,46 zł 

 
 
 

 



Nazwa urządzenia Parametry Cena urządzeń 
netto 

Cena urządzeń 
brutto 

   Nadbudowy HDPE 
Nadbudowa NZ - nadbudowa zbiornika 
Wysokość h  = 0,46 m 
 Średnica Ø   = 0,63 m 

187,00 zł 228,14 zł 

Pokrywy HDPE 
Ø = 670 mm 
Ø = 400 mm 

Pokrywa zbiorników ZP 
Ø = 0,67 m 

 
Pokrywa studzienek SP 
Ø = 0,40 m 

49,50 zł 
 

33,00 zł 

60,39 zł 
 

40,26 zł 

17 

 
 
 

Studzienka rozdzielcza 
Możliwość swobodnego  
dopasowania wysokości studzienki. 

Studzienka SRD duża z pokrywą  
Wysokość h  = 0,80 m 
Średnica Ø   = 0,38 m 
 

Studzienka SRM  mała z pokrywą  
Wysokość h  = 0,40 m 
Średnica Ø   = 0,38 m 

220,00 zł 
 
 

154,00 zł 

 
268,40 zł 

 
 

187,88 zł 
 

Studzienka  
wodomierzowa 

- uszczelki in-situ 
Ø32mm – Ø63mm 

- drabinka stalowa 

  Studzienka SW  
Wysokość h = 1,85 m  
Średnica włazu wejściowego    Ø = 0,63 m 
Średnica komory wodomierza  Ø = 1,18 m 
 

Przystosowana do kotwienia w ciężkich warunkach 
gruntowych. 

1650,00 zł 2 013,00 zł

Studzienka przepompowa 

Studzienka przepompowa 
  Wysokość h  = 1,20 m 
   Średnica  Ø = 0,63  m 
 
 Studzienka przepompowa 
  Wysokość h  = 1,70 m 
  Średnica  Ø = 0,63 m 

555,00 zł 
 
 

737,00 zł 

677,10 zł 
 
 

899,14 zł 

Geowłóknina 
 Geowłóknina    
Zastosowanie w drenażach rozsącza-
jących, odwodnieniach budynków, 
zabezpieczeniach fundamentów, fil-
tracji oczek wodnych itp. 

3,85 zł 3,15 zł  
Geowłóknina o gramaturze 110 do 125 g\m2 

dostępna jest w rolkach o szerokości   0.5 mb  

Moduły tunelowe  
Nowoczesny system drenażu umożliwiający 
wykonanie odprowadzenia ścieków lub wo-
dy deszczowej na działkach o małej po-
wierzchni terenu. 

   Do   5 osób  ( 4 moduły ) 1473,40 zł 
 

1797,55 zł 
  Zastosowanie modułów pozwala, na:  

- 3-krotne zmniejszenie objętości wykopów; 
- dokonanie oszczędności na materiałach 
  żwirowych; 
- skrócenie czasu montażu urządzeń. 

2578,45 zł 3145,70 zł Do   8 osób  ( 6 modułów) 

Biopreparat  
92,23 zł 98,69 zł Biopreparat służy do utrzymania życia 

biologicznego w przydomowej oczysz-
czalni ścieków typu Ekocent. 

KZ 2000 1000 g  (eksploatacja 1 rok) 
   

    



 
 
Lokalizacja oczyszczalni produkowanych przez P.P.H. Centroplast Sp. z o.o. 
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. 

 
 
Oczyszczalnię ścieków dobieramy w zależności od rodzaju gruntu i poziomu występowania wód gruntowych  
w planowanym miejscu budowy. Najlepszym sposobem określenia rodzaju gruntu jest wykonanie 2-ch specja-
listycznych odwiertów wiertłem do głębokości 3 m. Pozyskana w ten sposób struktura geologiczna gruntu po-
zwala na określenie rodzaju gleby, co umożliwia prawie 100% właściwy dobór sposobu oczyszczania na dział-
ce. Odwiert wraz z opisem może wykonać uprawniony geolog lub autoryzowany partner firmy Centroplast. 
Sami również możemy określić w przybliżeniu podstawowe parametry gruntu pod oczyszczalnię. W tym celu 
posługujemy się tzw. Testem perkolacyjnym. Test został opracowany dla celów ogólnego określenia infiltracji 
oraz przybliżonego rodzaju gruntu w miejscu przeprowadzenia testu.: 
 
 

 W miejsce przewidywanej lokalizacji drenażu i na głębokości ułożenia drenów należy wykonać 
zagłębienie o wymiarach min.0,3 x 0,3 m. i o głębokości min. 0,15 m.  

 Do zagłębienia wlać 10 dm3 wody celem nawilżenia gruntu.  
 Ponownie do zagłębienia wlać 11,5 dm3 do 12,5 dm3 wody i zmierzyć czas wsiąkania wyrażony  

w minutach.  
 Określić rodzaj gruntu oraz dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenów w oparciu o poniższą 

tabelę.  
 
 
Czas wsiąkania  w minutach Przybliżony rodzaj gruntu Kategoria gruntu 

< 20 min. Pospółka, żwiry, gruby piach  A- bardzo dobra przepuszczalność 

20 – 30 min Średnie i drobne piaski oraz  
piaski z lekkim przerostem glin  B- dobra przepuszczalność 

Powyżej 30 minut Gliny piaszczyste przechodzące  
w gliny i iły. 

 C- umiarkowana, przechodząca  
w słabą przepuszczalność  

(przy wsiąkaniu powyżej 45 minut 
kategorię gruntu należy zaliczyć do 
gruntów nieprzepuszczalnych kat. D)

Liczba mieszkańców Długość ciągów  drenarskich  (m - metry) 
w zależności od rodzaju gruntu.  

M A B C D 
5 25 37,5 75 

8 48 60 140 
Należy zastosować inną formę od-

prowadzenia ścieków. 

 
 
Uwaga: 
1. Wartości liczbowe podano dla drenażu bez wspomagającej warstwy filtracyjnej 
2. Jednostkową długość drenażu określono dla qmax = 0,15 m3 / Md  
 

 
W miejscu lokalizacji oczyszczalni należy wykonać minimum dwa testy perkolacyjne w punktach przewidywanego 
montażu drenażu rozsączającego. 
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PRZEPISY PRAWNE 
 

                  Przydomowe oczyszczalnie - zalecenia prawne 
Podstawę prawną możliwości stosowania oczyszczalni dają przepisy art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wod-
ne (Dz.U. Nr 115/01 poz. 1229).  

Prawo Budowlane Dz.U.80/03 poz. 718 art. 29 ustęp 1 pkt 3), natomiast wymaga właściwemu organowi -urząd gminy-
(Prawo Budowlane art. 30 ustęp 1 pkt 1). 

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 7,5m3/dobę, nie wymaga pozwolenia na 
budowę (ustawa z dn. 27 marca 2003r.)

 
   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie 

rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, 
wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
 
   Efekty oczyszczania oczyszczalni np. "Ekocent", odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu MŚ z dnia 

29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (Dz.U. Nr 212/02r. poz. 1799 §11).
 
   Osadnik gnilny zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §37) może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku. 
 
   Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, osadnika gnilnego), po-

winny być szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed za-
kłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi kalenicy dachu (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §140). 
 
   Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego 

kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w prze-
pisach dotyczących ochrony wód - 30 m. 
 
   Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze - 15m 

(Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31). 
 
   Odległość oczyszczalni ścieków od. granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy), lub ciągu pieszego - 2m 

(Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §36). 
 
   Jeżeli ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków nie przekracza 5m3 na dobę nie jest wymagana zgoda 

właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §26). 
 
   Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków, koniecznym jest, aby warstwa gruntu przepuszczalne-

go, była grubsza niż 1,5 m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych 
(Dz.U. Nr 212/02r. poz. 1799 §11). 
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....................... prosimy odciąć i wysłać na nasz adres....................................................... 
 

Karta zgłoszenia do Programu Oczyszczalni Ścieków 
 
 

imię i nazwisko .................................................................................................................................................... 
 
adres...................................................................................................................................................................... 
 
telefon kontaktowy .............................................................................................................................................. 
 
Jestem zainteresowany kompleksową budową oczyszczalni przydomowej oraz promocjami cenowymi  
w ramach zakupu urządzeń w Programie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.  
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