
         OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 DLA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

na terenie Gimnazjum w Starych Siołkowicach  ul.Klepacz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
a/ Zlecenie Inwestora 
b/ PT architektoniczno-budowlany 
c/ Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
d/ projekt budowlany opracowany euroProjekt maj 2004 r. 
e/ Obowiązujące normy i normatywy 
 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
W zakres opracowania wchodzi projekt przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska 
wielofunkcyjnego na terenie gimnazjum w Starych Siołkowicach.  
 
projekt wykonawczy przyłącza opracowano na podstawie projektu budowlanego posiadającego ważne 
pozwolenie na budowę. 
Zmiany w stosunku do projektu budowlanego wynikają ze zmian w realizacji projektowanych boisk. 
 
W projekcie wykonawczym zastosowano średnice i spadki obliczone w projekcie budowlanym 
opracowanym przez euroProjekt z Opola. 
 
Przyłącze deszczowe  z boiska projektuje się włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej 
wzdłuż ulicy Klepacz. 
  
 
3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
 
 
Projektuje się odprowadzenie ścieków deszczowych z  projektowanej nawierzchni utwardzonej boiska 
wielofunkcyjnego. 
 
    Zgodnie z obliczeniami w projekcie budowlanym przyłącze ma odprowadzić sumarycznie 33,7 l/s  
i dobrana została dla niego średnica 250mm. 
  
Bilans ścieków deszczowych i dobór średnic przedstawiony jest w obliczeniach w projekcie 
budowlanym. 
 
 
Projektowany przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1: 500. 
Projektowane spadki pokazano na profilach w skali 1:100/500. 
 
Dla projektowanego boiska przewiduje się wykonanie przyłącza odbierającego ścieki deszczowe  z 
odwodnienia liniowego typu STORA DRAIN firmy Wavin. 
 
Zgodnie z projektem budowlanym projektuje się przyłącze o średnicy φ 250. 
 
Ścieki  deszczowe odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej w chodniku ulicy 
Klepacz. 
 
Projektowane przyłącze wykonać należy z rur dwuściennych z PP systemu X-Stream produkcji Wavin 
o średnicy Ø 250. 
Rury systemu X-Stream zastosowano z uwagi na zbyt płytkie zagłębienie rurociągu nie pozwalające 
na zastosowanie rur PCV. 
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Dla prawidłowej eksploatacji przewidziano zamontowanie studzienek połączeniowych  Ø 425 PVC , 
oraz zamontowanie odwodnienia liniowego Stora Drain 300 o głębokości 390 mm. 
 
Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wykonać poprzez istniejącą studzienkę deszczową 
betonową .  
 
 
4. WYKONAWSTWO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC klasy S o średnicy 250  mm oraz z rur 
dwuściennych z PP systemu X-Stream produkcji Wavin o średnicy Ø 250 . 
 
Studzienki połączeniowe Ø 425 PVC na kinetach PE montować należy zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
Dla poszczególnych studzienek zastosować kinety z ilością wyjść jak pokazano na planie 
sytuacyjnym. 
Odgałęzienia w kinetach , poza głównym ciągiem, zaślepić do wykorzystania w przyszłości. 
 
Przy każdej studzience, na głównym ciągu, zastosować złączki przejściowe X-Stream/PVC. 
 
Projektowane studzienki wyposażyć we włazy typu ciężkiego osadzone na rurach teleskopowych 
Wavin. 
 
Na przyłączu kanalizacji deszczowej do boiska projektuje się zainstalowanie trójników z zaślepionymi 
odgałęzieniami. Trójniki służyć będą w przyszłości do podłączenia rur deszczowych spustowych z 
obiektów. Usytuowanie trójników pokazano na planie sytuacyjnym i profilu przyłącza. 
Projektuje się zastosowanie trójników z odgałęzieniem z rury gładkiej PVC kl.S. 
 
Przy przejściu przewodów PP przez ścianę istniejącej studzienki betonowej na istniejącej kanalizacji 
deszczowej zamontować tuleje ochronne.      
 
Jako element przejmujący wody deszczowe z boiska projektuje się odwodnienie liniowe firmy Wavin 
typ STORA DRAIN 300 o szerokości korytka 300mm i głębokości korytka 390 mm. Długość 
odwodnienia linowego wynosi 26 m.  
Zestawienie elementów odwodnienia liniowego pokazano na profilu przyłącza deszczowego. 
odwodnienie liniowe ułożyć należy na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie z projektem 
architektury. 
 
Projektowane rurociągi kanalizacji deszczowej ułożyć na podłożu z podsypki żwirowo piaskowej o 
grubości 20 cm zagęszczonej  do Is = 1,0 (wg Proctora).  
 a następnie należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 15 cm uformowanym na kąt 120o przez 
staranne ubicie podłoża w pachwinach rurociągu i wykształcenie dołków na złączach Stopień 
zagęszczenia podsypki piaskowej powinien wynosić Is = 1,0. 
 
Po wykonaniu odpowiedniego podłoża rury ułożyć zgodnie z projektowanym spadkiem a następnie  
wykonać zasypkę. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu dla projektowanego przyłącza powinna wynosić całą 
przestrzeń do podbudowy jezdni t.j. do wysokości 35 cm do nawierzchni. Ponieważ drogi mają 
powstać dopiero w przyszłości pozostałą zasypkę (35 cm) wykonać tymczasowo gruntem rodzimym. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być żwir o krzywej przesiewu 22 z 
gruboziarnistym piaskiem o minimalnej nominalnej wielkości ziarna 2 mm zagęszczony do Is = 1,0 (wg 
Proctora).. 
Warstwa ochronna rury kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Należy ją 
zagęszczać ubijakiem drewnianym równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania 
warstwami około 15-20 cm do wysokości podbudowy drogi.  
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy 30 -to cm 
warstwie zasypki ponad wierzch rury. 
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Zasypkę można wykonać mechanicznie warstwami 20 cm – zasypką j.w. do wysokości podbudowy 
jezdni zagęszczoną do Is = 1,0 (wg Proctora).  
 
Wykop zasypać w/w zasypką do poziomu podbudowy jezdni lub chodnika w miejscach dróg 
przejezdnych; w miejscach nieprzejezdnych zasypka piaskiem o grubości warstwy 30 cm, a powyżej 
zasypka gruntem rodzimym. 
 
Trasę rurociągów , spadki i średnice oraz lokalizację studni rewizyjnych i połączeniowych pokazano na 
planach sytuacyjnych i na profilach. 
 
 
5. ROBOTY ZIEMNE  
 
Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie na terenie nie uzbrojonym. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie.  
Wykopy mechaniczne wykonywane będą jako wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem. Do 
wykonania wykopów, odspajania, wydobywania urobku i załadunku na środki transportowe należy 
zastosować koparkę jednonaczyniową hydrauliczną, gąsienicową, z osprzętem podsiębiernym o 
pojemności łyżki 0,6 m3.  
Z uwagi na zaprojektowaną zasypkę z piasku, ziemię z wykopu należy ładować bezpośrednio na 
samochody i odwozić na miejsce składowania, celem wykorzystania przy kształtowaniu terenu.  
 
Z uwagi na wysoki stan wód gruntowych na czas budowy należy zastosować odwodnienie wykopu. 
 
Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać przepisy BHP zawarte w rozporządzeniu  
nr 93 MBiPMB z dnia 28.03.1972 /Dz.U nr 13/72 /, a w szczególności dla robót ziemnych rozdział 5 § 
233-250. Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie 
BHP i fakt ten wpisać do dziennika budowy. Do schodzenia do  wykopów używać drabin. Wykopy 
zabezpieczyć barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,25 m. Wymagany pas budowy przy 
wykopach prostych umocnionych z odwozem ziemi - min 4,0 m 
 
- UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU  

Wykopy wykonywane będą jako wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem poziomym  
ciągłym z wyprasek stalowych oraz rozpór typu "Tagor". Z uwagi na brak możliwości składowania 
urobku wzdłuż przeważającej większości projektowanych przyłączy i spięcia wodociągu ulicznego, 
ziemię z wykopu należy ładować bezpośrednio na samochody i odwozić na wysypisko. Do zasypania 
wykopów przewidziano dowóz piasku. Wykop należy zasypywać warstwami grubości 20-30 cm. Do 
zagęszczania stosować zagęszczarki wibracyjne. 
 
- OBSYPKA PRZEWODÓW I ZASYPKA WYKOPÓW  
 

Przez obsypkę następuje odciążenie rurociągów od występującego w wykopie bocznego 
parcia ziemi. Obsypkę wykonać należy tym samym materiałem co podłoże piaskowo-żwirowe. 
Materiałem obsypki należy wypełnić wykop z obu stron przewodu do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury.  
Ubijanie i zagęszczanie musi następować równocześnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno 
następować warstwowo średnio co 15-20 cm. 
 
Wykop zasypać piaskiem do poziomu podbudowy jezdni lub chodnika w miejscach dróg lub 
chodników przejezdnych; w miejscach nieprzejezdnych zasypka piaskiem o grubości warstwy 30 cm, 
a powyżej zasypka gruntem rodzimym. 
 
6. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I POMOCNICZE 
 

Cały teren prac winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, wokół wykopu 
ustawione poręcze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstęp wzbroniony".  W 
nocy wykopy powinny posiadać czerwone światło ostrzegawcze.  
 



                                                                                                                                                                4

Poręcze powinny mieć wysokość 1,1 m ponad terenem i być ustawione w odległości 1,0 m od 
krawędzi wykopu. W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych należy 
przewidzieć zabudowę kładek drewnianych typu A2 oraz B2.  
 
5. UWAGI KOŃCOWE  
 
 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z następującymi normami i warunkami:  
  - PN-B-10736;1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                    wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne  
                                    wykonania 
  - PN-B-10729; 1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
  - PN-EN-1610;2002  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
  - PN-EN 124;2000    Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                   nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  
                                   badania typu, znakowanie, kontrola jakości  
 - PN-S-02204;1997   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
  - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne  
    COBRTI  INSTAL zeszyt 9 2003 r 
 - Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno- 
    ściekowych  w gospodarce komunalnej W-wa 1989 
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w  
   sprawie eksploatacji, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/ 
 
 
 

 

 

        Opole październik 2008 r. 
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