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UCHWAŁA Nr 17/96 
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  

z dnia 31 maja 1996 r. 

w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach w 
pracowniczych ogrodach działkowych podmiejskich 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na podstawie uchwały nr 
10/96 X Plenum Krajowej Rady PZD z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie realizacji § 67 ust.2 
Regulaminu POD wprowadza instrukcję lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości 
ciekłe (szamba) na działkach w pracowniczych w ogrodach działkowych. 

§ 1 

Budowa zbiorników na nieczystości musi być zgodna z wymogami sztuki budowlanej i 
sanitarnej. 

§ 2 

Odległość zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych winna wynosić: 

- 15m od studni dostarczającej wodę pitną, 

- 2m od granicy działki, drogi, ulicy lub ciągu pieszego 

§ 3 

Dopuszcza się lokalizację zbiorników na granicy sąsiednich działek za obopólną zgodą 
uŜytkowników tych działek. 

§4 

Zbiorniki winny być szczelne, przykryte pokrywą z otworem do usuwania nieczystości 
oraz z odpowietrzeniem wyprowadzonym minimum 0,5 m ponad poziom terenu. 

§ 5 

Konstrukcja zbiorników i rodzaju uŜytych materiałów moŜe być dowolna. 

§6 

Głębokość posadowienia zbiorników w gruncie winna być taka, aby były zabezpieczone 
przed przemarznięciem. 

§7 

Objętość zbiornika winna być dostosowana do liczby uŜytkowników oraz standardu 
sanitarnego wyposaŜenia altany (np. zlewozmywak, spłukiwany ustęp, prysznic, wanna). 

 
§8 

Zbiornik na nieczystości ciekłe na terenie ogrodu winien być połączony z altaną za 
pomocą szczelnych przewodów kanalizacyjnych. 

§9 

Minimalne zagłębienie przewodów kanalizacyjnych w przypadku uŜytkowania instalacji 
tylko w okresie z dodatnimi temperaturami winna wynosić ok. 0,4-0,5m. 

§10 

Zaleca się stosowanie preparatów do biologicznej utylizacji nieczystości. 

§11 



Zarząd POD sprawuje nadzór nad lokalizacją i budową zbiornika na nieczystości i w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego budowie ma prawo wstrzymać budowlę 
do czasu ich usunięcia. 

§12 

Członek Związku, na którego działce zbudowany jest zbiornik na nieczystości, ponosi 
pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i 
ochrony wód gruntowych przed skaŜeniem. 
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Warszawa, dnia 31 maja 1996 r. 

 


