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OPIS TECHNICZY 

 

do projektu budowlanego budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz zbiornika retencyjnego  dla 

budynku użyteczności kulturalno – społecznej w miejscowości Kozów gm. Smyków na 

działce nr ewid. 142/1, 143/1. 

 

 

● Podstawa opracowania 

- umowa zawarta z Inwestorem 

- decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2.2013 z dnia      

  23.07.2013r. 

- opinia ZUDP Nr  U-619/2013 

- podkłady geodezyjne i architektoniczne 

- projekt budowlany instalacji w budynku 

- wizja lokalna w terenie inwestycji 

- obowiązujące przepisy i normy 

 

● Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowy przyłącza            

kanalizacyjnego deszczowego do budynku użyteczności kulturalno – społecznej w 

miejscowości Kozów, gmina Smyków na działce nr ewid. 142/1, 143/1. 

Projektowana długość przyłącza kanalizacji deszczowej (od studzienki SD5) – 

20,65m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej 

 

3.1. Ustalenie współczynnika spływu na podstawie literatury  

 

• Dachy o nachyleniu powyżej 15° → ψ = 1,0 [-] 

 

3.2. Ustalenie powierzchni zredukowanych 

Ψ * An = 1,0 * 400,0 = 400,0  [m2]      

Gdzie: 

Ψ - współczynnik spływu [-] 

An - powierzchnia spływu [m2] 

An = 400,0 [m2] 

 

3.3. Ustalenie przepływu obliczeniowego 

  [dm3/s] 

Gdzie: 

I - natężenie miarodajne deszczu [dm3/s * ha] 

I = 300 [dm3/s * ha] 

 

qd = 400 * 300/10000 = 12,0 [dm3/s] 

 

3.4. Dobór średnicy przykanalika 

 

Według literatury dla qd = 12,0 [dm3/s] przyjęto przewód d = 0,16 [m], którego 

dopuszczalny przepływ qdop = 16,3 [dm3/s] przy spadku 1,5 [%]. 

 

Ścieki deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane będą za pomocą rynien 

i pionów spustowych. Na pionach spustowych należy przewidzieć rewizje                           

i łapacze wody. Rewizje muszą posiadać filtry umożliwiające przechwytywanie 

zanieczyszczeń sytałych. 

Dobrano przewody poziome odpływowe z PVC-U klasy SN 8 o średnicy 160 

mm  i grubości ścianki 4,7 mm (szczegóły w części graficznej projektu), które ułożyć 



należy ze spadkiem 0,8 [%].  W celu zabezpieczenia przewodów odpływowych przed 

uszkodzeniem w wyniku najechania pojazdu o znacznej masie własnej, należy ułożyć 

je w stalowych rurach osłonowych o średnicy  Ø250mm (szczegóły w części 

graficznej projektu). Przewody odpływowe układać na 20 cm warstwie podsypki 

piaskowej ze spadkiem minimalnym 0,8% i zagęszczać. Następnie wykonać zasypkę 

piaskową o tej samej grubości. Pozostałą zasypkę wykonywać warstwami.  

Przewody łączące bezpośrednio rury spustowe ze studzienką rewizyjna 

powinny mieć średnicę 110mm.   

Przewidziano również studzienki rewizyjne oraz rewizyjno – połączeniowe 

(SD1, SD2, SD3, SD4, SD7, SD8, SD9, SD10, SD11) o średnicach Ø315 [mm]. 

Studnie  rewizyjno - połączeniowe oraz rewizyjne wykonać jako monolityczne 

tworzywowe, np. Wavin Tegra 400 o średnicy wewnętrznej min. 400mm. 

2. Projektowane przył ącze kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowane przyłącze kanalizacyjne odprowadzać będzie grawitacyjnie 

ścieki deszczowe z dachu budynku. Przyłącze poprowadzić należy od studzienki 

połączeniowo – rewizyjnej SK5 poprzez studzienkę rewizyjną SK6 oraz podziemny 

filtr zewnętrzny do zbiornika retencyjnego podziemnego o poj. 10,0m3 (szczegóły               

w części graficznej projektu). Na przyłączu kanalizacyjnym dobrano studzienkę 

rewizyjną (SK6) oraz rewizyjno – połączeniową (SK5) tworzywową o średnicach DN 

400mm, np. firmy Wavin, typ Wawin Tegra 400. 

Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 8 o średnicy 

160 mm  i grubości ścianki 4,7 mm (szczegóły w części graficznej projektu).                   

W celu zabezpieczenia przyłącza przed uszkodzeniem w wyniku najechania pojazdu 

o znacznej masie własnej na całej jego długości (za wyjątkiem odcinka między 

osadnikiem gnilnym a studzienką rozgałęźną) należy zastosować stalową rurę 

osłonową o średnicy  Ø250mm. Przyłącze układać na 20 cm warstwie podsypki 

piaskowej ze spadkiem minimalnym 1,5% w kierunku zbiornika retencyjnego                          

i zagęszczać. Następnie wykonać zasypkę piaskową o tej samej grubości. Pozostałą 

zasypkę wykonywać warstwami.  

Projektowane przyłącze zlokalizowano pod powierzchnią terenu stanowiącą 

własność inwestora. 

Trasę przyłącza powinien wyznaczyć uprawniony geodeta w oparciu o plan 

zagospodarowania działki.  



Studnię  rewizyjno - połączeniową SK 5 oraz rewizyjną SK 6 wykonać jako 

monolityczną tworzywową, np. Wavin Tegra 400 o średnicy wewnętrznej min. 

400mm. Przy montażu studni należy kierować się wytycznymi jej producenta. Przy 

przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować tuleje uszczelniające.  

Wszystkie materiały użyte do realizacji budowy powinny posiadać wymagane 

prawem atesty. 

Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN-1610 oraz PN-EN 124. 

Przed przekazaniem do eksploatacji projektowanego przyłącza kanalizacji 

deszczowej należy przeprowadzić odbiór techniczny oraz próbę szczelności kanału 

wraz ze studzienkami na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-

10702. Wykonać ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału 

dokonywać od studzienki dolnej. Ciśnienie do 3 m sł. w. Czas trwania próby minimum 

15 minut. 

Materiały wykorzystane do wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej muszą 

wykazywać pełną szczelność i niezawodność działania.  

Projektowane przyłącze zlokalizowano pod powierzchnią terenu stanowiącą 

własność inwestora. Trasę przyłącza powinien wyznaczyć uprawniony geodeta                  

w oparciu o plan zagospodarowania działki. 

 

3. Zbiornik retencyjny 

Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego- 

jednokomorowego  o pojemności 10,0 m3 wykonanego z żelbetu. Zgromadzona 

woda w zbiorniku retencyjnym może być używana do utrzymania terenów zielonych. 

Odprowadzana kanalizacją deszczową woda deszczowa kierowana jest do 

separatora celem oddzielenia zanieczyszczeń, a następnie rurą kanalizacyjną do 

projektowanego zbiornika retencyjnego  w celu jej magazynowania. 

Projektowany zbiornik retencyjny stanowi  podziemną komorę o wymiarach 250x250 

cm o głębokości 165 cm w tym użytkowej (z uwzględnieniem warstwy spadkowej) 

160 cm. Zaprojektowano jako zagłębiony w ziemi. Stopnie włazowe typowe, 

wentylacja zbiornika za pomocą rury wywiewnej Ø100/160 mm, właz żeliwny typu 

ciężkiego o średnicy Ø 600 mm.  

Studzienka włazowa z typowych prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Ø 

600 mm. Przykrycie studzienki typowym włazem żeliwnym Ø 600 mm. Wysokość 

studzienki nad terenem do 20 cm. 



Fundamenty - zbiornik posadowiono na płycie fundamentowej z betonu klasy B10 o 

szerokości 20 cm większej od wymiaru płyty dennej zbiornika. 

 

Płyta denna - żelbetowa, krzyżowo zbrojona gr. 15 cm, beton B20, stal zbrojeniowa 

klasy A-0. W dnie zbiornika wykonać studzienkę zbiorczą o wymiarach 50x50 cm, 

umieszczoną pod włazem do zbiornika. Spadki wykształcone za pomocą wylewki  

cementowej, podłoże z chudego betonu kl. B10 grubości 10 cm. 

Ściany - betonowe z betonu klasy B20 z dodatkiem hydrobetu o grubości 15 cm. 

Płyta przykrywająca - żelbetowa gr. 15 cm, krzyżowo zbrojona z betonu klasy B20 z 

dodatkiem hydrobetu, stal zbrojeniowa klasy A-II. 

Zabezpieczenie antykorozyjne - wykonać jako szczelne poprzez odpowiedni dobór 

kruszywa do betonów oraz dodanie hydrobetu w ilości 1,5% do wagi cementu. 

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika pokryć 2 x abizolem R i 

2 x abizolem P lub lepikiem asfaltowym na gorąco. Przejście rury przez ścianę 

zbiornika uszczelnić sznurem smołowym oraz kitem asfaltowym. Elementy stalowe 

pokryć dwukrotnie bitizolem R + P lub abizolem R + P. 

Opróżnianie odbywać się będzie okresowo za pomocą rury ssawnej. Częstotliwość 

opróżniania zależna będzie od szybkości napełniania zbiorników. Schodzenie do 

zbiorników przewiduje się jedynie na okres przeglądu technicznego lub naprawy. W 

przypadku konieczności napraw lub oczyszczenia zbiorników, zbiorniki należy 

opróżnić ze ścieków, opłukać i dokładnie przewietrzyć. Dopiero po sprawdzeniu, że 

usunięte zostały gazy można zejść do środka i dokonać naprawy. Naprawę i 

czyszczenie zbiorników powinno wykonywać co najmniej dwóch pracowników 

przeszkolonych w zakresie bhp i pierwszej pomocy.  

Przyłącze kanalizacyjne i zbiornik na ścieki realizować zgodnie z planem 

zagospodarowania działki. 

Po wykonaniu zbiornika przeprowadzić próbę zbiornika na eksfiltracje zgodnie z PN-

EN-1610:2002. 

• UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz wiedzą i sztuką budowlaną przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

Budowę przyłącza kanalizacyjnego przewiduje się poprzez wykonanie 



wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych balami 

drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywać mechanicznie a w 

miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie   z zachowaniem należytej 

ostrożności.   

Należy zachować odległość minimum 2,0 m od drzew, krzewów oraz obiektów 

małej architektury od projektowanego przyłącza. 

Przed zasypaniem wykopów dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej przez geodetę uprawnionego. 

 Wszystkie materiały użyte do realizacji budowy powinny posiadać wymagane 

prawem atesty. 

 Po dokonaniu odbioru technicznego przystąpić do zawarcia umowy na 

dostawę wody oraz odbiór ścieków z Gminą Smyków. 

 

 

Uwaga:  dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o parametrach nie 

gorszych od zastosowanych posiadających odpowiednie atesty. Należy je dobrać 

zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi normami. 

 

 

                                                                                                Opracował: 

 
    Instalacje sanitarne: 

    inż. Ryszard Fabrowski – upr. 27/66 
 
 
 

    Konstrukcja zbiornika: 
    inż. Krzysztof Oleś – upr. SWK/0019/POOK/08 

 


