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OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z zlewni drogi gminnej ul. L. Miki w śernicy na terenach działek o 
numerach ewidencyjnych 186/152, 190/3, 204/11, 217/11, 219/9, 241/23, 332/19, 334/20, 467/2, 518/107, 535/139, 583/11, 588/137, 
717/11, 822/14, 832/19, 833/19, 840/99, 841/99, 842/99, 874/10, 885/139, 899/152, 910/146, 1010/23 zgodnie z zakresem opracowania. 
Instalacja kanalizacji deszczowej będzie wykonana z kształtek PVC Ø200 (wpusty deszczowe Ø600).  
 
1.0 INWESTOR:    
 
 GMINA PILCHOWICE 

Ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 

  
2.0 JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

 
 
PROJEKTANT: 

                mgr inŜ. arch. Bogdan Ślusarczyk 
                   upr. bud. nr 577/KW/73 
 

dr inŜ. Krzysztof Michalik  
                  upr. bud. nr 58/86 
 
3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z zlewni drogi gminnej ul. L. Miki w śernicy; zlokalizowanej na terenach 
działek o numerach ewidencyjnych 186/152, 190/3, 204/11, 217/11, 219/9, 241/23, 332/19, 334/20, 467/2, 518/107, 535/139, 583/11, 
588/137, 717/11, 822/14, 832/19, 833/19, 840/99, 841/99, 842/99, 874/10, 885/139, 899/152, 910/146, 1010/23, zgodnie z zakresem 
opracowania. 
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z wyŜej wymienionej zlewni dla inwestycji: 
Remont drogi gminnej ul. L. Miki w miejscowości śernica w zakresie: 
- remont nawierzchni jezdni   - remont podbudowy 
- przebudowa pobocza   - instalacja urządzeń odwadniających 
Projektuje się rewitalizację tj. regulację istniejących wpustów deszczowych i dostosowanie ich głębokości do powierzchni projektowanej 
zlewni w celu zapewnienia pełnej wydolności. 
 
ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA WG CZĘŚCI GRAFICZNEJ:  

- Instalacja kanalizacji na terenie projektowanego obiektu drogowego  z PVC-U Φ200/5.9mm, SN8, SDR34, TYP "S" 
- Wpusty uliczne krawęŜnikowo-jezdniowe Ø 600 z osadnikiem 0.5m 

 
4.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie inwestora; 
- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa; 
- obowiązujące normy i normatywy. 
- oprogramowanie Wavin – dobór rurociągów wersja 1.2 
- oprogramowanie Wavin-net 4.0. 
- instrukcja projektowania dla rur PVC – zewnętrzne sieci kanalizacyjne WAVIN-METALPLAST-BUK. 
- „Kanalizacja” – Ziemowit, Suligowski – wydawnictwo uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Olsztyn 2000 

 
5.0 OCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH 
 

5.1. Charakterystyka wód opadowych 
Projektowana instalacja włączona zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Średnioroczne wartości zanieczyszczeń przyjęto w oparciu o literaturę fachową dla zlewni o podobnym charakterze:  
- zawiesina ogólna s=200 g/ m3  Ł=741 kg/a 
- substancje ropopochodne s=35g / m3, Ł=129,6 kg/a 
5.2 Oddziaływanie systemu odprowadzania wód opadowych na środowisko. 
Wody opadowe zostaną wstępnie oczyszczone we wpustach ulicznych. 
Przyjęte materiały do budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i szczelny sposób wykonania 
obiektów oraz rurociągów spowodują, Ŝe kanalizacja ta nie będzie obiektem mogącym pogorszyć stan środowiska. 
5.3. Odbiornik ścieków. 
Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejące kanalizacja deszczowa. 
 
 
 



 

5.4. Obsługa oczyszczalni  
WPUST DESZOWY Z OSADNIKIEM 
Studzienki z osadnikami wpustów ulicznych punktowych, nie wymagają stałej obsługi. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń 
powinna być dopasowana do szybkości ich gromadzenia się, jednak nie rzadziej niŜ raz na 6 miesięcy.  
 

6.0 OPIS MATERIAŁÓW MONTAśOWYCH I KONSTRUKCJI OBIEKTÓW 
 

6.1 Warunki geologiczno - hydrologiczne.  
Teren przedmiotowych działek znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. Nie ma wymogów zabezpieczenia 
budowli liniowej zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciągłymi i nieciągłymi terenu. Na przedmiotowym 
terenie nie stwierdzono występowania wód gruntowych, a więc panują dobre warunki wodne w połoŜeniu konstrukcji nawierzchni. 
Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoŜa gruntowego o dobrych parametrach 
geotechnicznych.  
Na przedmiotowym obszarze panują proste warunki geotechniczne. Tereny pod planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej. 
6.2. Rury i ich wytrzymałość 
Odwodnienie w obrębie inwestycji odbywać się będzie za pośrednictwem instalowanych urządzeń odwadniających słuŜących 
utrzymaniu drogi. Instalację zaprojektowano z rur PVC-U Φ200/5.9mm, SN8, SDR34 o połączeniach kielichowych (z wydłuŜonym 
kielichem) z uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne. Z uwagi na lokalizację instalacji kanalizacji deszczowej przyjęto 
rury z dostosowaniem dla obciąŜeń typu S-cięŜkiego. 
Zgodnie z PN-92/B- 01707 pkt. 2.5.5 przy lokalizacji kanałów poniŜej 1.4 m do wierzchu nie wymagane jest sprawdzenie 
wytrzymałościowe dla rur przy ruch pojazdów drogowych. 
Rurociągi naleŜy posadowić na podłoŜu z warstwy piasku o grubości 20 cm. Obsypkę rurociągów do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury naleŜy wykonać piaskiem zagęszczonym ręcznie warstwami do 20 cm do 90 % w skali Proctora.  

 
 

6.3 Wpusty uliczne 
Konstrukcja studzienki np. Tegra 600 składa się z trzech podstawowych elementów: kinet (podstawa studzienki z wyprofilowaną 
kinetą) rur karbowanych stanowiących komin studzienki zwieńczeń (betonowe pierścienie odciąŜające, teleskopowe adaptery do 
włazów, włazy i wpusty deszczowe Ŝeliwne). W studzience istnieje moŜliwość zamontowania kosza, który słuŜy do zatrzymywania 
grubych odpadów dostających się do studzienki razem z wodami deszczowymi. 
Studzienka rewizyjna np.Tegra 600, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, jest studzienką kanalizacyjną 
niewłazową o średnicy wewnętrznej 60 cm. Studzienki kanalizacyjne niewłazowe są równieŜ nazywane inspekcyjnymi. 
Dane techniczne: •studzienki niewłazowe •średnica wewnętrzna komina: 600 mm •średnice podłączanych rur kanalizacyjnych 
PVC-u: 160 – 400 mm + kineta ślepa •moŜliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyŜej kinety: wkładki In situ φ110, 
φ160 oraz φ200 •nastawny kąt podłączenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/– 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie •kinety przepływowe 
o kącie przepływu ścieków: 180°, 150°, 120°, 90° (odpowiednio:0°, 30°, 60°, 90°) •kinety połączeniowe z jednym dopływem 
bocznym •kinety zbiorcze z jednoczesnym dopływem bocznym prawym i lewym •dopływy boczne są realizowane pod kątem 90° 
•dno dopływu bocznego jest połoŜone wyŜej o 3,0 cm od dna przepływu głównego •regulacja wysokości studzienki: docięcie rury 
karbowanej co 10,0 cm •moŜliwość regulacji połoŜenia zwieńczenia studzienki: róŜna w zaleŜności od jego typu •moŜliwość 
stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej  •gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar 
•klasa obciąŜeń (wg PN-EN 124:2000): A15–D400 •moŜliwość stosowania włazów Ŝeliwnych i wpustów deszczowych •odporność 
chemiczna tworzywowych elementów składowych (PP) zgodna z ISO/TR 10358 •odporność chemiczna uszczelek zgodna z 
ISO/TR 7620 •dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal” – Warszawa nr 
AT/2000-02-1025-01 •dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM – Warszawa nr AT/2006-03-
1049. 
Włazy i wpusty deszczowe spełniają wymagania PN-EN 124:2000. Kinety są produkowane z polipropylenu jako elementy 
monolityczne z dodatkową dennicą po stronie zewnętrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do podłączenia rur 
kanalizacyjnych. Wyjątkiem jest kineta φ400,oferowana wyłącznie jako przepływowa, bez moŜliwości zmiany kierunku przepływu 
ścieków (kielichy stałe). 



 

 
Szczegółowe parametry wpustów deszczowych w załączonych kartach katalogowych. 

 
7.0 WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

7.1. Roboty ziemne 
Na terenie przedmiotowej inwestycji przyjęto wykopy ciągłe- wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i 
rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia 
ścian jest zaleŜny od warunków lokacyjnych, głębokość wykopu i warunków hydrogeologicznych. 
Generalną zasadą w nawiązaniu do przepisów BHP jest, aby przy głębokościach większych niŜ 1,0m niezaleŜnie od rodzaju 
gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w 
gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie aŜurowe. 
Nadmiar gruntu będzie wykorzystywany na terenie projektowanego obiektu do makroniwelacji. 
Wykonanie wykopów będzie w 70% mechaniczne i w 30% ręczne. Zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu powyŜej 30cm. Nad 
wierzchem kanałów wykonać mechanicznie spycharką. 
7.2 Odwodnienie wykopów  
Potrzeba odwodnienia wykopów moŜe wystąpić w przypadku występowania długotrwałych deszczów. W takiej sytuacji naleŜy 
odprowadzić wodę przez studzienkę osadnikową do rowu przydroŜnego. 
7.3. Roboty montaŜowe  
Ze względu na niewielki cięŜar montowanych elementów instalacji kanalizacji deszczowej montaŜ moŜna przeprowadzać przy 
uŜyciu siły fizycznej lub wyjątkowo przy uŜyciu dźwigu samojezdnego. Przeprowadzić próby szczelności rur i studzienek rur i 
studzienek na infiltrację i eksfitrację zgodnie z PN92/B-107 35. 
7.4. Ogólne warunki prowadzenia robót  
Wytyczenie tras projektowej instalacji i przykanalika zlecić uprawnionemu geodecie. 
Przed zasypaniem wykopów sporządzić geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wykonanych elementów instalacji ( wpusty, 
studzienki, kanały ) i zgłosić do odbioru. 
Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych cz. II- Instalacje 
sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi producentów / dostawców zamontowanych materiałów materiałów urządzeń  jak 
równieŜ zgodnie z warunkami BHP. 
8.5 Przejście pod uzbrojeniem podziemnym  
Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega przez tereny uzbrojone infrastrukturą podziemną (wodociągową, 
elektryczna). W miejscu skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem prace budowlano-montaŜowe prowadzić ze szczególną 
ostroŜnością. 
Roboty prowadzić pod nadzorem słuŜb właścicieli urządzeń podziemnych. Przed zasypaniem dokonać komisyjnego odbioru z 
uwzględnieniem stanu przewodów kolizyjnych.  
Projektuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej dwudzielnymi rurami ochronnymi np. typu AROTA. 
8.6 Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy powiadomić właścicieli instalacji podziemnych na 7 dni przed przystąpieniem do 
robót. 
Włączenia do istniejącego rowu przydroŜnego naleŜy zgłosić administratorowi terenów ,na którym przewidziano włącznie 
Nadzorowanie robót: 
-sprawdzenie prostoliniowości ułoŜenia 
-zbadanie zgodności spadków 
-sprawdzenie próby szczelności  
Stopień zagęszczenia wykopów musi odpowiadać k-0,95 
Roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiadać uzgodnieniom zawartym z administratorami działek, oraz wykonane 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz instrukcjami producentów 
zastosowanych materiałów.  

 
OPRACOWAŁ: 

mgr inŜ. arch. Bogdan Ślusarczyk 
dr inŜ. Krzysztof Michalik  


