Budowa szamba ? czy warto?
Szambo zwykle schodzi na drugi plan, a? do tego stopnia, i? zastanawiamy si? nad jego budow?, zwykle na samym ko?cu. Z ca?? jednak
pewno?ci? warto wcze?niej zastanowi? si? nad tym, czy warto decydowa? si? na jego budow?.Nale?y rozwa?y? zarówno dobre, jak i z?e strony tej
inwestycji, i dopiero potem nale?y podj?? decyzj?. Warto równie? odpowiedzie? sobie na pytanie, kiedy tak naprawd? budowa szamba jest
konieczna? Korzy?ci zwi?zane z budow? szamba to przede wszystkim nasz osobisty wk?ad w ochron? ?rodowiska. Nale?y jednak pami?ta? o tym,
?e zbiornik, do którego b?d? odprowadzane ?cieki musi posiada? odpowiednie zabezpieczenia. Musi by? równie? odporny na dzia?anie ró?nego
rodzaju substancji chemicznych, poniewa? nigdy nie wiadomo, co trafi do takiego przydomowego zbiornika na ?cieki. Nale?y równie? zadba? o to,
aby w odpowiedni sposób zabezpieczy? zbiornik. Powinien on zosta? szczelnie przykryty, dzi?ki czemu nieprzyjemne zapachy nie b?d? wyczuwalne
dla osób przebywaj?cych w jego pobli?u. W nast?pnej kolejno?ci warto zwróci? uwag? na koszty zwi?zane z tak? inwestycj?. Z ca?? pewno?ci?, na
szcz??cie, budowa szamba oznacza stosunkowo ma?e wydatki. Zakup odpowiedniego pojemnika nie jest zbyt du?ym obci??eniem dla naszego
bud?etu. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e stosunkowo du?e koszty mog? si? wi?za? w wywozem samych nieczysto?ci. Regularne opró?nianie
pojemnika jest niestety swego rodzaju wad?, która potrafi ka?dego roku generowa? koszty nawet rz?du oko?o pi?ciu tysi?cy z?otych. Dlaczego wi?c
tak wiele osób decyduje si? na budow? szamba? Niekiedy wynika to z po?o?enia ich dzia?ki, która niestety znajduje si? poza, tak zwanym,
obszarem zabudowanym, a w perspektywie najbli?szych lat w?adze gminy nie przewiduj? doprowadzenia do posesji kanalizacji. Tym samym osoba
bez tej mo?liwo?ci zostaje niejako zmuszona do wyboru takiego w?a?nie rozwi?zania. Jednak zawsze pozostaje jeszcze budowa przydomowej
oczyszczalni ?cieków. Nie mo?na jednak zapomina? o tym, ?e jest to rozwi?zanie zdecydowanie dro?sze. Podczas gdy budowa szamba to zwykle
koszt ok. tysi?ca z?otych (w zale?no?ci od tego, jakiego rodzaju zbiornik zostanie wybrany przez osob?), to budowa przydomowej oczyszczalni
?cieków mo?e oznacza? wydatek nawet rz?du kilku tysi?cy. Poza tym przydomowa oczyszczalnia ?cieków wymaga stosowania odpowiednich
?rodków chemicznych, co niestety wp?ywa bardzo niekorzystnie na stan ?rodowiska naturalnego. Do stworzenia takiej oczyszczalni potrzebne s?
zwykle specjalne pozwolenia (tu jest ciekawy artyku? na ten temat). Tym samym, nie do??, ?e budowa szamba jest uwa?ana za bardziej ekologiczne
rozwi?zanie, to wygrywa tak?e w kwestii finansowej.
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