KANALIZACJA
Miejska sieæ kanalizacji sanitarnej coraz czêœciej
traktowana jest przez mieszkañców jako miejsce
pozbycia siê ró¿nego rodzaju odpadów. Trafiaj¹ do
niej resztki ¿ywnoœci, artyku³y higieniczne [ patyczki
do uszu, pieluchy, rêczniki papierowe, chusteczki
nawil¿aj¹ce, waciki itp. ], leki, puszki, torebki foliowe, butelki, baterie, oleje, farby,
rozpuszczalniki, t³uszcze. Najczêstszymi awariami spowodowanymi przez traktowanie
kanalizacji jako „œmietnika” s¹ zatory sieci kanalizacyjnej. Ich konsekwencjê stanowi
zalewanie ulic i piwnic budynków cofaj¹cymi siê œciekami, co powoduje du¿e straty
materialne, uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców, a tak¿e szkody œrodowiskowe. Miejska sieæ
kanalizacyjna jest przystosowana wy³¹cznie do przyjmowania nieczystoœci sanitarnych i
papieru toaletowego. Wszystkie inne rzeczy i przedmioty z wygody oraz przyzwyczajenia
wrzucane do kanalizacji wp³ywaj¹ na jej awarie. Poza zatorami sieci kanalizacyjnej tego
typu „gospodarcze myœlenie” wp³ywa na liczne awarie i prawid³ow¹ pracê urz¹dzeñ
miejskiej oczyszczalni œcieków zwiêkszaj¹c koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ urz¹dzeñ a
tym samym op³aty ponoszone przez wszystkich mieszkañców.

TO NIE

SMIETNIK

Pamiêtajmy aby do sieci kanalizacyjnej nie wrzucaæ:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoœci przewodów
kanalizacyjnych, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym np. artyku³ów
¿ywnoœciowych oraz ich resztek, artyku³ów higienicznych jak: patyczki do uszu, pieluchy,
rêczniki papierowe, chusteczki nawil¿aj¹ce, waciki; niedopa³ków papierosów, leków,
torebek foliowych, puszek, butelek, baterii, fusów po kawie, torebek po herbacie itp.
b) odpadów p³ynnych niemieszaj¹cych siê z wod¹, a w szczególnoœci, lakierów, mas
bitumicznych i ich emulsji, mieszanin cementowych, klejowych, fug, farb, t³uszczy, olejów
spo¿ywczych, przemys³owych itp.
c) substancji palnych i wybuchowych a w szczególnoœci benzyn, nafty, oleju
opa³owego, rozpuszczalników itp.,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoœci mocnych kwasów i zasad,
e) odpadów i œcieków z hodowli zwierz¹t w tym odpadów poubojowych,
f) niezdezynfekowanych œcieków ze szpitali, przychodni oraz z zak³adów
weterynaryjnych.
Przestrzeganie powy¿szych zasad spowoduje zmniejszenie a byæ mo¿e
unikniêcie tym samym awarii kanalizacji sanitarnej nie tylko sieci miejskiej ale
tak¿e przy³¹czy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz instytucjach i zak³adach.
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