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1. WIADOMO ŚCI  WSTĘPNE. 

 
1.1.  Dane ogólne. 

Inwestycja:  Budowa kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe  z 

projektowanego chodnika i parkingu dla samochodów osobowych przy drodze po-

wiatowej  nr 1934 O DW487 w m. Radłów.  

Lokalizacja:  Radłów ,  dz. nr ewid.  435/139, 433/141, 432/135, 429/136 - km 1 

Inwestor: Gmina  Radłów,  46-331 Radłów, ul. Oleska 3. 

  

1.2. Przedmiot opracowania . 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanału deszczowego odprowadzającego 

wody opadowe i roztopowe z  chodnika i parkingu dla samochodów osobowych do istniejącej ka-

nalizacji deszczowej w ul Oleskiej. Projekt chodnika i parkingu jest przedmiotem oddzielnego 

opracowania. Zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Konop-

nickiej 8.  Zakres projektu oraz trasę kanału uzgodniono z Inwestorem oraz Zarządcą drogi.  

 
 1.3.  Podstawa  opracowania. 

Podstawą opracowania są: 

a) „Projekt  budowlany chodnika i parkingu” – autor: Jerzy Liberka 

b) zlecenie wykonania projektu  

c) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000  

d) wizja lokalna w terenie , uzgodnienia  z Inwestorem   

e) obowiązujące przepisy i normy. 

 
1.4. Stan istniejący.   

Teren objęty inwestycją połoŜony jest przy drodze powiatowej nr  nr 1934 O DW487 w Radłowie.   

Istniejące uzbrojenie terenu: 

− kanalizacja deszczowa  

− wodociąg w225 

− napowietrzna linia energetyczna 

− kabel telekomunikacyjny 

 
1.5. Stan projektowany. 

W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do cmentarza  projektowany jest chodnik dla pieszych  

(długość: 170,0m) oraz parking dla samochodów osobowych wzdłuŜ ogrodzenia cmentarza. Po-

wierzchnia parkingu: 428,0 m2.  
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Chodnik i parking posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej POLBRUK.  

W celu odwodnienia projektowanych nawierzchni chodnika i parkingu , projektuje się wy-

konanie kanału deszczowego, którym zbierane wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do 

istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w poboczu drogi powiatowej (ul. Oleska).  

 

2  OPIS TECHNICZNY  KANAŁU  DESZCZOWEGO.  

 

2.1. Kanał deszczowy 

Projektuje się wykonanie kanału deszczowego z rur betonowych typu WIPRO , 

Dw=400mm,  łączonych na uszczelkę gumową. Zastosowane do budowy  rury betonowe typu WI-

PRO  winny posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania ich w budow-

nictwie. Projektowany kanał deszczowy:S1-SC1 łączyć się będzie poprzez  projektowaną  stu-

dzienkę  „S1” i istniejący przepust drogowy z istniejącą kanalizacją deszczową w ul. Oleskiej. 

Projektowany kanał deszczowy:SC2-K2 łączyć się będzie poprzez  istniejącą  studzienkę  „K2” i 

istniejący przepust drogowy z istniejącą kanalizacją deszczową w ul. Oleskiej. 

 

Trasę kanału pokazano na „Planie zagospodarowania terenu”, rys. nr 2.  

 Profil podłuŜny kanału pokazano na rys. nr 3..  

 

Odcinek Długość 
kanału  

Średnica  
kanału  

Spadek dna  
kanału 

Uwagi  

 [ m ] [ mm  ] [ % ]   
 S1 – S2 36,60 400 0,4 Kolizja z wodociągiem   

 S2 – S3 71,00 400 0,4     

 S3 – S4 54,00 400 0,4     

 S4 – SC1 62,00 400 0,4     

 K2 – SC2 11,00 400 0,3     

 
Razem 

 

 
234,60 m 

 
   

 

2.2. Studzienki rewizyjne – S.  

Na trasie kanału projektuje się wykonanie czterech  studzienek rewizyjnych: S1, S2, S3 i 

S4 o średnicy wewnętrznej D=1000 mm. Studzienki naleŜy wykonać z kręgów betonowych wypo-

saŜonych w Ŝeliwne stopnie złazowe  Studzienki naleŜy wyposaŜyć w pokrywy Ŝelbetowe ∅1300 
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mm  z otworem  ∅625mm,  na którym  naleŜy zamontować włazy  Ŝeliwne o klasie B125.  Przej-

ścia rur kanalizacyjnych  przez ściany studzienek naleŜy wykonać w sposób elastyczny i zapew-

niający szczelność w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację i eksfiltrację. Na dnie studni wyprofi-

lować kinetę.  Do studzienek doprowadzane będą przykanaliki PVC 200mm ze studzienek wpu-

stowych W2÷W4.  

UWAGA: Rzędna wlotu przykanalików równa jest rzędnej dna studni.   

Sposób wykonania studzienki rewizyjnej  pokazano na rys. nr 4.  

Studzienki rewizyjne naleŜy układać na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości 15cm.  

 

Numer 
studni 

Średnica 
wewn.  

Docelowa 
rzędna 
terenu 

R1 

Rzędna 
pokrywy 
studni 

R2 

Rzędna 
dna   

studni 
R3 

Wysokość 
studni  

Uwagi  

 [ mm ] [ m npm ] [ m npm ] [ m npm ] [ m  ]   

S1 1000 259,12 259,03 258,00 1,03  

S2 1000 259,44 259,35 258,15 1,20  

S3 1000 259,80 259,71 258,43 1,28  

S4 1000 260,08 259,97 258,65 1,32  

 

UWAGA:  

RóŜnica między rzędnymi R1 i  R2 wynika z wysokości warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 

(kostka brukowa + podsypka ), która zostanie ułoŜona na pokrywie betonowej studni.   

 

2.3. Studzienki wpustowe – W.  

Wody opadowe i roztopowe ujmowane będą za pomocą Ŝeliwnych wpustów ulicznych 

osadzonych na betonowych studzienkach wpustowych. Studzienki wpustowe naleŜy wykonać z 

kręgów betonowych D=500mm i  wyposaŜyć  w osadnik o wysokości H=0,5m.  Osadnik słuŜyć 

będzie do gromadzenia piasku i innych zanieczyszczeń stałych spłukiwanych z utwardzonej na-

wierzchni chodnika.  

Lokalizację studzienek wpustowych oraz trasę przykanalików pokazano na rys. nr 2.  

Sposób wykonania studzienki wpustowej pokazano w projekcie budowy chodnika i parkingu.  
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2.4. Przykanaliki  

Przykanaliki odprowadzające wody ze studzienek wpustowych do studzienek rewizyjnych 

naleŜy wykonać z rur PVC 200mm  i układać je ze spadkiem imin.  = 2%.  

 

Przykanalik od studzienki wpustowej W1 do istniejącej studni K1 na istniejącym  kanale 

deszczowym wykonać metodą przewiertu pod drogą asfaltową , bez naruszania konstrukcji jezdni. 

Rurę przykanalika (PVC 200mm) ułoŜyć w stalowej rurze osłonowej o średnicy D=324x8mm i 

długości L=6,5m. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.  

 

Odcinek Długość 
kanału  

Średnica  
kanału  

Spadek dna  
kanału 

Uwagi  

 [ m ] [ mm  ] [ % ]   

  
W1 – K1 

 
8,00 200 min. 2,0 

Przewiert pod drogą powiatową 
w stalowej rurze osłonowej 

  D=324x8mm; L=6,5m 
Rzędną dna wlotu do studni K1 

ustalić w trakcie budowy 
  

W2 – S2 
 

2,00 200 min. 2,0 
Wlot do studni S2 

 Rzędna dna = 258,15 m npm 

  
W3 – S3 

 
 6,00 200 min. 2,0 

   Wlot do studni S3 
 Rzędna dna = 258,43 m npm 

  
W4 – S4 

 
 3,00 200 min. 2,0 

   Wlot do studni S4 
 Rzędna dna = 258,65 m npm 

 

 

2.5. Ścianki czołowe, umocnienie skarp i dna rowu. 

Początek kanału deszczowego (wlot wody z rowu przydroŜnego) naleŜy umocnić betonową 

ścianką czołową wykonaną z betonu klasy B20. Na wlocie do kanału zamontować kratę zabezpie-

czającą z prętów stalowych ∅ 14mm. Projektuje się wykonanie dwóch ścianek betonowych : SC1 

i SC2.  

Dno i skarpy rowu w sąsiedztwie ścianek betonowych naleŜy umocnić aŜurowymi płytami beto-

nowymi typu: „MEBA”o wymiarach: 8x 60x40cm  na długości 2,0m. Otwory w płytkach wypeł-

nić humusem i obsiać trawą..  
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGI POWIATOW EJ. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania kanału  Inwestor winien: 

� uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót 

� uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego 

Wniosek w sprawie zezwolenia  na prowadzenie robót budowlano-montaŜowych w pasie drogo-

wym naleŜy uzupełnić o projekt organizacji ruchu.  

 

Wykonawca robót winien zapewnić bezpieczne warunki ruchu pojazdów mechanicznych i pie-

szych w rejonie prowadzonych robót.   

 

4.  TECHNOLOGIA ROBÓT  

 
UWAGA: Wszelkie prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów i układaniem rurociągów 

naleŜy wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-MontaŜowych, WTWiO Sieci kanaliza-

cyjnych , z zachowaniem  przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. MontaŜ  ruro-

ciągów i studzienek naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi ich producentów.  

 

 Roboty ziemne i montaŜowe. 

Dla projektowanego kanału naleŜy wykonać wykopy liniowe wąsko przestrzenne o szero-

kości dna wykopu 1,0 m.  Z uwagi na niewielkie głębokości wykopów (poniŜej 1,0m)  nie przewi-

duje się konieczności umacniania ścian wykopów. Urobek z wykopu naleŜy wywieźć składować 

wzdłuŜ wykopu z zachowaniem bezpiecznej odległości. Urobek wykorzystać do zasypania kanału.  

Dno wykopu winno być równe i pozbawione elementów o ostrych krawędziach. Przy mechanicz-

nym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej rzędnej dna wy-

kopu i naruszenia gruntu rodzimego.  Roboty ziemne moŜna prowadzić mechanicznie   

Na czas prowadzenia robót w pasie drogi  teren wokół wykopu naleŜy zabezpieczyć i oznakować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wszelkie prace w obrębie pasa drogowego naleŜy prowa-

dzić po uzgodnieniu z właścicielem drogi.   

 

PodłoŜe pod kanały 

 Rury betonowe  ∅400mm naleŜy układać na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości  15cm i 

szerokości równej szerokości dna wykopu. Podsypkę naleŜy zagęszczać ubijakami ręcznymi.  

Rury PVC 200mm naleŜy układać na wyrównanym gruncie rodzimym.  
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Zasypka kanałów   

Zasypkę kanału naleŜy wykonać ziemią pochodzącą z  wykopu. Brakującą ilość ziemi na-

leŜy uzupełnić gruntem dowiezionym, nie zawierającym takich materiałów jak: grunty zbrylone 

(takŜe zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe 

zagęszczenie zasypki.  Zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem mecha-

nicznym co 30cm  na całej głębokości wykopu, do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu wyno-

szącego  I=0,98.  Wyniki z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu dołączyć do dokumentów odbio-

rowych robót drogowych. Grunt naleŜy zagęszczać  równomiernie po obu stronach kanału. 

 

Studzienki rewizyjne 

Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych ∅ 1000mm  naleŜy posadowić na podsypce pia-

skowo-Ŝwirowej o grubości 15 cm. Przestrzeń wokół studzienki naleŜy przy zasypywaniu zagęsz-

czać mechanicznie warstwami co 30 cm.  

 

UWAGA: Po zakończeniu prac ziemno-montaŜowych, teren uporządkować. 

 Materiały odpadowe , powstałe w wyniku wykonywania robót ziemno-montaŜowych, Inwestor 

winien zagospodarować zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.  

 

 

5. KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM TERENU. 

 
5.1. Kolizja z wodociągiem 

Na trasie projektowanego kanału deszczowego  występuje kolizja z przewodem wodociągowym. 

Projektowany kanał deszczowy ułoŜony będzie powyŜej istniejącego wodociągu. Prace ziemne 

(wykopy) w miejscu kolizji naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  

 

5.2. Prace w sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej 

Prace ziemno-montaŜowe związane z budową kanału deszczowego prowadzone będą w sąsiedz-

twie napowietrznej linii energetycznej. W związku z tym naleŜy zachować szczególną ostroŜność 

przy pracach sprzętem zmechanizowanym (koparki).  
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6. ILOŚĆ WÓD ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Projektowany kanał deszczowy odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe spływają-

ce z  utwardzonej nawierzchni chodnika i parkingu, dla których projektuje się nawierzchnię z 

kostki betonowej.  Spadek poprzeczny nawierzchni : i=1,0% 

 

Parametry techniczne zlewni   :  

Powierzchnia  chodnika  - 253,0 m2 

Powierzchnia  parkingu  - 428,0 m2 

Całkowita powierzchnia zlewni - F = 681,0 m2 = 0,0681 ha 

Współczynnik spływu  - ψ = 0,72  

 

6.1. NatęŜenia deszczu miarodajnego. 

Wartość natęŜenia deszczu miarodajnego- q-  obliczono zgodnie z normą : „Odwodnienie dróg. 

Drogi samochodowe” PN-S-02204. 

   A 
  q = ---------------     dm3 /s x ha 
                                t 0.667 
 
t = 10 min  
 
Dla prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego – p = 50% i rocznej sumy opadów H=600mm, 

wartość stałej A wynosi 592, stąd : 

   592 
  q = --------------- =  127  dm3 /s x ha 
                                10  0.667 
 
6.2. Miarodajny odpływ wód opadowych. 

Ilość wód odprowadzanych do odbiornika  obliczono na podstawie następujących danych:   

• natęŜenie deszczu miarodajnego    - q = 127  dm3/s x ha  

• powierzchnia zlewni       - F = 681 m2 = 0,0681 ha 

• współczynnik spływu     - ψ = 0,72 

• współczynnik opóźnienia (dla F< 1 ha)   - ϕ  = 1 

• średni roczny opad      - H = 600 dm3/m2 x a  

 

Miarodajny odpływ  wód opadowych oblicza się wg wzoru: 

   Q m = F x ψ  x q x ϕ      [ dm3/s] 

   Q m = 0,0681 x  0,72 x 127 x 1 = 6,2 dm3/s  [ dm3/s] 
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Miarodajny odpływ wód opadowych i roztopowych wynosi: 

Q m = 6,2 dm3/s   

 

6.3. Roczna ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej. 

Roczną ilość wód opadowych odprowadzanych do odbiornika oblicza się wg wzoru: 

   Q rok =   F x ψ x H/1000         [m3/a] 

   Q rok =   681 x 0,72 x 600/1000  = 294,2  m3/a 

 

Roczna ilość wód opadowych wynosi: 

Q rok   = 294,2  m3/a 

  

 

6.4.Wymagania odnośnie jakości wód odprowadzanych do kanalizacji deszczowej. 

 

Wody opadowe spływające z chodnika dla pieszych oraz z parkingu dla samochodów oso-

bowych  mogą posiadać niewielkie ilości zanieczyszczenia stałych , np. piasek, które gromadzone 

będą w części osadczej studzienek wpustowych. Wody te nie wymagają dodatkowego podczysz-

czenia przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.  

 

Powierzchnia odwadnianego parkingu jest mniejsza niŜ 0,1ha , dlatego teŜ, zgodnie z par. 

19, ust.2  Rozp. Ministra  Środowiska  z  dn.24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. (Dz.U. Nr 137, poz.984), wody opa-

dowe i roztopowe z pochodzące z parkingów o powierzchni mniejszej niŜ 0,1 ha „mogą być 

wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania”.  
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7.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO-MONTA śOWYCH. 

 
Przy odbiorze robót badaniu podlegają:  

- wyprofilowanie dna, podłoŜe w zakresie wymiarów i wskaźnika zagęszczenia 

- spadki kanałów i ich szczelność 

- szczelność wykonania studni i przejść kanałów przez ścianę studni 

- zasypka wykopu w zakresie uŜytych materiałów i wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego 

w warunkach uzgodnienia projektu.  

 

Podstawą do powyŜszego badania są obowiązujące w tym zakresie normy oraz STWiORB.  

 

 8.  UWAGI  KOŃCOWE. 

 
1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor winien wystąpić do  właścicieli drogi z wnioskiem o 

pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.  

2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Inwestor winien zlecić uprawnionemu geodecie wytycze-

nie trasy obiektów kanału deszczowego według współrzędnych X i Y.  

3. Prace budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-

kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ; pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

4. Przed zasypaniem wykopów Inwestor  zobowiązany jest do zlecenia  wykonania przez upraw-

nionego geodetę inwentaryzacji powykonawczej wykonanego kanału. 

 

 

Opracowała:  mgr inŜ. Anna Nowakowska 

 

 

 


