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1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przyłącze kanalizacji deszczowej dla „Budowy kompleksu boisk 
sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą 
na terenie działki miejskiej 10/2 obręb 2009 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie”.
Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej zostanie objęta odrębnym opracowaniem.
Zasilanie  projektowanego  obiektu  w  wodę  z  sieci  wodociągowej  następować  będzie  poprzez  istniejące 
przyłącze wodociągowe.
Zrzut ścieków sanitarnych z projektowanego obiektu do sieci kanalizacji  sanitarnej  następować będzie z 
wykorzystaniem  istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt budowlany przebudowy ulicy Arkońskiej
c) wizja lokalna
d) ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
e) obowiązujące przepisy i normy.

3. Warunki gruntowe
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych można stwierdzić, że podłoże rodzime w miejscu 
inwestycji jest  niejednorodne i  zróżnicowane geotechnicznie.  Na całym terenie zalega warstwa nasypów 
podścielonych  słabonośnym kompleksem organicznym składającym się  głównie  z  torfów.  Miejscami na 
stropie podkładu torfowego zalegają ławice piasków, zawierające często wkładki pyłów, piasków gliniastych 
i glin.
Przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzają powszechne występowanie wody gruntowej infiltrującej 
partie nasypów oraz ławice piasków. Zwierciadło swobodne wód gruntowych stabilizuje się na rzędnych 14 
– 15 m n.p.m.

4. Rozwiązania projektowe
Przewiduje się, że wody deszczowe przejęte z dachów, boisk, parkingów i dróg dojazdowych na terenie inwestycji 
zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej realizowanej obecnie (wrzesień 2019 r.) w ulicy 
Międzyparkowej. Włączenia projektowanego przykanalika wykonać w studzience rewizyjnej w punkcie D1. 
Studzienka  została  zrealizowana  w  ramach  projektu  przebudowy  ulicy  Arkońskiej. Jeżeli  układ  stopni 
złazowych w studzience koliduje z planowanym miejscem włączeniem przyłącza, należy je przebudować, 
lokalizując  je  w  miejscu  niekolidującym z  przewodami  kanalizacyjnymi  przechodzącymi  przez  ścianki 
studzienki.
Wg projektu zewnętrznej instalacji  kanalizacji  deszczowej wody deszczowe z dróg dojazdowych i parkingów 
zostaną  podczyszczone w separatorze. Na terenie inwestycji woda deszczowa będzie retencjonowana. Retencję 
zapewnią dwa betonowe zbiorniki retencyjne o pojemności 10 m3 każdy zabudowane na zewnętrznej instalacji 
kanalizacji  deszczowej  oraz  objętość  retencyjna  przyjętych  przewodów  zewnętrznej  kanalizacji 
deszczowej.Celem ograniczenia zrzutu wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na zbiorczym 
przewodzie  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  kierującym wody deszczowe w kierunku przyłącza, 
zostanie zainstalowana studzienka z ogranicznikiem przepływu na poziomie Q= 10 l/s.
Osadniki,  zbiorniki  retencyjne,  separator  oraz  ogranicznik  przepływu  zostaną  ujęte  w  projekcie  zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej.
Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej o ściance 
jednorodnej litej klasy S o wartości sztywności 8kN/m2 łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką 
gumową EPDM.
Na trasie  przewodów kanalizacji  deszczowej  zainstalować studzienki  rewizyjne  z kręgów betonowych o 
średnicy 1000mm. Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny być wykonane z betonu w klasie min. 
B-45,  wodoszczelnego (W-8),  małonasiąkliwego (nw<4%) i  mrozoodpornego  (F-50).  Kręgi  studzienki  z 
kręgów betonowych należy łączyć przy pomocy uszczelek.  Zastosować  kręgi  fabrycznie  wyposażone  w 
stopnie złazowe. Zastosować fabryczne dno z wyprofilowaną kinetą w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. 
Studzienki z kręgów posadowić na płycie fundamentowej z betonu klasy B20 o grubości 20cm, wystającej 
min.  0,7m poza  obrys  kręgów studzienki.  Płytę  fundamentową zazbroić  górą  i  dołem siatką  φ12mm o 
oczkach  100/100mm.  Pod  fundamentem  wykonać  podlewkę  z  betonu  klasy  B7,5.  W  przypadku 
występowania  słabonośnych  gruntów  organicznych  w  miejscu  lokalizacji  studzienek,  pod  studzienkami 



dokonać wymiany gruntu w promieniu min. 1,0m wokół studzienki rewizyjnej, posadowiając studzienkę na 
poduszcze  piaskowej  o  wysokości  min.  80cm  zagęszczanej  warstwami  co  20cm..  Poduszkę  piaskową 
oddzielić od gruntu rodzimego za pomocą geotkaniny.
Studzienki  zakończyć  przy  pomocy  zwężki  betonowej.  Dla  dostosowania  rzędnych  włazu  do 
projektowanych rzędnych terenu użyć pierścieni dystansowych betonowych.
Sudzienki  obsypać  dobrze  zagęszczalnym  gruntem  sypkim.  Wskaźnik  zagęszczenia  obsypki  wokół 
studzienek – min. 0,97.Studzienkę wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 i wyposażyć we właz klasy D-400 
wg PN-EN124.
Przejścia przewodem przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne elastyczne.
Studzienki wyposażyć we włazy wg PN-EN124, w klasie B-125.

4.1 Bilans wód deszczowych
Powierzchnia spływu wód deszczowych 
− dachy: F1 = 0,52 ha

ψ1 − współczynnik spływu, przyjęto 0,9

− drogi dojazdowe brukowane oraz parkingi: F2 = 0,31 ha
ψ2 - współczynnik spływu, przyjęto 0,85

− boiska, drogi żwirowe: F3 = 0,37 ha
ψ3 − współczynnik spływu, przyjęto 0,15

q=135 [l/s*ha] – przyjęte natężenie deszczu o częstotliwości występowania jeden raz na 5 lat i czasie 

trwania 10 minut

Natężenie przepływu wód deszczowych z dachów, boisk i dróg żwirowych wyniesie:
Q1 =  (F1 * ψ1 + F3 * ψ3) * q [l/s]

q=135 [l/s*ha] – przyjęte natężenie deszczu o częstotliwości występowania jeden raz na 5 lat i czasie 

trwania 10 minut

Q1 = 0,5235 * 135 [l/s] =  70,67 l/s
przyjęto czas trwania deszczu t=10 min

Natężenie przepływu wód deszczowych z dróg brukowanych oraz parkingów wyniesie:
Q2 =   F2 * ψ2  * q [l/s]

q=135 [l/s*ha] – przyjęte natężenie deszczu o częstotliwości występowania jeden raz na 5 lat i czasie 

trwania 10 minut

Q2 = 0,2635 * 135 [l/s] = 35,6 l/s
przyjęto czas trwania deszczu t=10 min

Ła czne natężenie przepływu wyniesie: 
Q = Q1 + Q2 = 70,67 + 35,6 = 106,27 l/s

Dopuszczalny zrzut wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wynosi Qdop = 10 l/s.

Obliczeniowe natężenie wód deszczowych przyjęte do obliczenia pojemności retencyjnej wyniesie:
Qobl = Q – Qdop = 106,27 l/s – 10 l/s = 96,37 l/s

Wymagana łączna pojemność retencyjna układu wyniesie:
Vwym = Qobl * 10 (min) * 60 (sek) = 57822 l = 57,8 m3



Przy  uwzględnieniu  pojemności  dwóch  zbiorników  o  pojemności  2  x  10  m3,  wymagana  pojemność 
retencyjna układu przewodów kanalizacyjnych wyniesie:
V=57,8 m3 – 20 m3 = 37,8 m3

4.2 Pojemność retencyjna przyjętego układu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Średnica wewnętrzna Długość Pole powierzchni Pojemność wnętrza
przewodu przekroju wewnętrznego przewodów danej średnicy

PVC400 203 m 0,1113 m2 22,59 m3
PVC315 162 m 0,0690 m2 11,18 m3
PVC250 129 m 0,0435 m2 5,61 m3
PVC200 87 m 0,0278 m2 2,42 m3

razem : 41,8 m3,
co jest wielkością wystarczającą do zretencjonowania przez zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej 5-
letniego deszczu o czasie trwania 10 minut..

5. Posadowienie przewodów
Przewody należy układać na podsypce o grubości 15cm z piasku grubego. Zasypywanie przewodu wykonać 
dwuetapowo. Najpierw wykonać warstwę ochronną z piasku o wysokości 20cm ponad wierzch przewodu, 
warstwę tę należy zagęścić przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem 
rodzimym o ile nie będą to iły, torfy, namuły bądź gruz. Zasypkę i  wypełnienie zagęścić do 97% w skali 
zmodyfikowanego Proctora.
W przypadku układania przewodów w warstwie namułów bądź torfów przewód ułożyć na ławie piaskowo-
żwirowej w łożu wyłożonym geowłókniną.
Roboty ziemne należy wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050:1999.  Wykopy przy zbliżeniu  z  istniejącym 
uzbrojeniem należy  wykonywać  ręcznie.  Pozostałe  wykopy można  wykonywać  mechanicznie.  Wykopy 
mechaniczne pod przewody wykonywać do głębokości 30cm powyżej poziomu posadowienia przewodów. 
Dokop  do  rzędnych  projektowanych  przewodów  wykonywać  ręcznie.  Wykopy  wykonywać  o  ścianach 
pionowych umocnionych.

6. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z:
− "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom2,
− "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw sztucznych"
− wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

7. Wytyczne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót
Przed  realizacją  inwestycji  należy  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  oraz  ochrony  zdrowia  zgodny  z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.
Realizacja  inwestycji  powinna być wykonywana pod kierunkiem osób posiadających  wymagane  uprawnienia 
przez  pracowników  przeszkolonych  w  zakresie  BHP,  z  użyciem  sprawnych  narzędzi  spełniających  wymogi 
bezpieczeństwa.  Prace  prowadzić  zgodnie  z rozporządzeniami dotyczącymi ogólnych warunków BHP oraz w 
szczególności zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.

Opracował: A. Szczepański














