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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Projekt odwodnienia parkingu w związku z inwestycją pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dla budowy parkingów w Gminie Pilchowice z podziałem na 

zadania : Zad. 1 – Projekt parkingu w sołectwie Stanica.” 

 

1.2. Podstawa Opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

-  umowa nr 3410/77/2010 z 27.04.2010r. z Gminą Pilchowice, 

- uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych, 

 

1.3.  Usytuowanie przedsięwzięcia 

Gmina Pilchowice, sołectwo Stanica 

-ul. Gliwicka, przy Parafii św. Marcina    

 Plan orientacyjny przedstawia rys. nr 1. 

 

1.4. Zakres Opracowania 

Zakres opracowania stanowi: 

- budowę kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzania ścieków opadowych z 

projektowanego parkingu. 

 

2. Część techniczna 

 

2.1. Stan istniejący 

  Teren na którym projektuje się parking jest niezagospodarowanym terenem zielonym własności 

Gminy Pilchowice (działka nr: 282/41). Po zachodniej części inwestycji zlokalizowany jest rów 

szczegółowej melioracji bez nazwy o dł. ok. 180,0 m. Istniejący rów wodny odprowadza wody 

opadowe zebrane z części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) oraz okolicznych 

pól. Jest usytuowany równolegle do planowanego parkingu.   

 

2.2. Stan projektowany 

Wody opadowe z całej powierzchni planowanej inwestycji zbierane będą przez betonowe 

korytka przykrawężnikowe. Następnie zostaną zebrane przez wpusty deszczowe do studni 

kanalizacyjnych, oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych i wpuszczone grawitacyjnie 
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do 180 metrowego rowu, Wody opadowe zebrane do wpustów deszczowych będą przepływały 

rurociągiem wykonanym z rur PVC posiadającymi aprobatę techniczną IBDiM. 

 

 

Trasę kanalizacji deszczowej oraz rozmieszczenie wpustów  przedstawia rys. nr 2 

 

Studnie rewizyjne 

 

 Dla projektowanej kanalizacji odwodnienia parkingu D2, D1,  przyjęto studnie szczelne 

∅600 łączone na uszczelkę. Elementy studni powinny być wykonane z betonu C35/45, 

wodoszczelnego W-12, o nasiąkliwości do 5% i mrozoodporności F-150.  

Studnie należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.  

Studnie należy osadzić na betonowych płytach fundamentowych wykonanych z betonu B20. 

Pod płytą należy zastosować podsypkę piaskową grubości 20cm. Jako stopnie należy przyjąć 

stopnie U-327 w otulinie z tworzywa. Montaż stopni wykonać wg zaleceń producenta. 

Podłączenie rur kanalizacyjnych z studniami należy wykonać użyciem odlewanych przejść 

szczelnych. Wszelkie połączenia muszą być uszczelnione, a zewnętrzne elementy betonowe 

pokryte "bitozolem R+2P” lub innym preparatem gruntującym. Szczegóły podłączenia 

wpustów deszczowych do studni betonowych przedstawia rys. nr 5. Wszelkie włączenia do 

studni powyżej kinety należy wykonać z użyciem przejść szczelnych. 

Posadowienia, montaż oraz ewentualne kotwienie studzienek należy wykonać zgodnie z 

instrukcją producenta. Czyszczenie kanałów lub kontrola ich stanu technicznego będzie 

mogła być wykonywana wyłącznie przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Nie dopuszcza się 

wchodzenia do przedmiotowych studzienek inspekcyjnych. Przykanaliki powyżej kinety 

należy włączyć w studnie przy pomocy przejść szczelnych „in situ” 

 

Wpusty uliczne 

 

  Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne o średnicy ∅500 wyposażone w osadnik 

głębokości min. 0,5m. Wpusty składające się z prefabrykatów należy wykonać w takim 

układzie, aby minimalne przykrycie przykanalika w miejscu włączenia do wpustu wynosiło 

1,0m.. Zastosowane wpusty powinny być wyposażone w pierścień odciążający i kosze 

osadnicze. 

Wszelkie wloty rur PCV do studzienek i wpustów należy starannie uszczelnić 
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Projektowane wpusty zostaną umieszczone w nawierzchni parkingu (kostka betonowa) tak, 

aby góra kratki żeliwnej znajdowała się 2 cm poniżej poziomu nawierzchni. 

 

Rury kanalizacyjne 

 

 Jako łączniki pomiędzy projektowanymi studniami rewizyjnymi zaprojektowano rury 

PVC-U SDR 34  DZ250 klasy SN8 łączonych na uszczelki gumowe. Natomiast dla studni  

Przykanaliki łączące wpusty z studniami rewizyjnymi zostaną wykonane z rur PVC-U SDR 

34 DZ 200x5,9mm klasy SN8 ułożonych ze spadkiem minimalnym 1% w kierunku odpływu.  

Dla wszystkich rur kanalizacyjnych należy wykonać podsypkę i obsypkę grubości 0,2m z 

piasku niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości �3. 

Zasypkę rur prowadzić materiałem niewysadzinowym zagęszczanym warstwami grubość 

0,2m. 

 

 

Separator 

 

 Dobrany został separator typu MAK-II-B 3/30-1,2. Rys. nr 6  

Jest to żelbetowy separator substancji ropopochodnych klasy I, wykonany na bazie 

betonu C 35/45, zintegrowany z osadnikiem wstępnym, wyposażony w zawór 

automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego, obejście burzowe (by-pass), oraz właz 

żeliwny kl. D400. Separator wyposażony jest w systemową nadbudowę Ø 1000mm do 

rzedniej terenu  

Parametry: Przepływ nominalny 3 [l/s] 

Przepływ maksymalny 30 [l/s] 

Pojemność osadnika 1200 [l] 

 

Pozostałe wytyczne 

Wykopy do głębokości 2,5m można wykonywać jako nieodeskowane pod warunkiem 

zachowania nachylenia stoku 1,5÷2. 

 

Po wykonaniu prac należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze. 

 

 


