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wojewódzkiej 820 do studni D36 oraz kolektora PP DN 250 L-8m do studni D35 
wraz z budową obu studni. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy kanalizacji deszczowej w ramach projektu rewaloryzacji Rynku II w Łęcznej z 
przyległymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej 

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią : 
- Umowa z Urzędem Miasta Łęczna na opracowanie dokumentacji projektowej, 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych pod projektowaną przebudowę ulic: 

Lubelska, Rynek II, Bożnicza, Partyzancka, Pl. Kanałowy, 11 Listopada wykonana przez Pracownię 
Dokumentacyjno-Pomiarową Hydromer Sławomir Więckowski, maj 2015r., 

- Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji deszczowej, znak GKiOŚ.7011.1.2015 z dnia 19.06.2015r. 
wydane przez Urząd Miejski w Łęcznej w dniu 19.06.2015r., 

- Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, znak ZDW.UDM.s.431-01-244-01/15 z dnia 11.08.2015r. 
zezwalające na włączenie projektowanego kolektora deszczowego do istn. kolektora zrealizowanego w 
ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 820 w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. 11-Listopada, 

- Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich, znak ZDW.UDM.s.431-01-244/15 z dnia 11.08.2015r. zezwalająca 
na zlokalizowanie odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica 
Dwór - Łęczna, 

- Protokół z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 
- Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej, 
- Obowiązujące normy i przepisy branżowe, 
- Wyniki badań laboratoryjnych podłoża gruntowego. 

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odwodnienia w zakresie rewaloryzacji Rynku II w Łęcznej z przyległymi 
ulicami realizowany w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej. 
 W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odprowadzenie ścieków deszczowych poprzez system 
kanalizacji deszczowej za pośrednictwem rurociągów z tworzyw sztucznych PE/PP. 
 Wody opadowe z ulicy 11 Listopada, ul. Spółdzielczej i ul. Nowokościelnej odprowadzone będą do 
istniejącego kolektora deszczowego DN400 w obrębie skrzyżowania z ul. Krótką. Ścieki deszczowe z 
południowej części Rynku II, Placu Kanałowego, południowej części ul. Partyzanckiej sprowadzone zostaną do 
istn. kolektora deszczowego DN600 w rejonie placu Kościuszki. Zachodnia część ul. Rynek II będący w zakresie 
niniejszego opracowania włączony będzie do przedłużenia kolektora DN300 w zachodnim krańcu tej ulicy. 
Wody opadowe z północnej części Rynku II, północnej części ul. Partyzanckiej, ul. Bożniczej sprowadzone będą 
kolektorem zlokalizowanym w obrębie schodów prowadzących od ul. Bożniczej do ul. Lubelskiej do istniejącego 
kolektora deszczowego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Litewską. Końcowy odcinek 
niniejszego rurociągu zlokalizowany będzie w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 820 (długość 
odcinka 16m).  

Zakres niniejszej dokumentacji stanowi: 
1. Budowa kanałów deszczowych DN400 - L= 126,0 mb
2. Budowa kanałów deszczowych DN300 - L= 273,0 mb
3. Budowa kanałów deszczowych DN250 - L= 393,0 mb
4. Budowa przykanalików DN200 – L= 186,0 mb
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W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wód opadowych z przedmiotowego obszaru, 
zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem piasku o głębokości 1,0m i odwodnienia liniowe typu ACO. 
Przedmiotowy układ kanalizacji deszczowej wyposażony będzie w studzienki rewizyjne DN1200-DN1400 
wykonane z elementów żelbetowych prefabrykowanych łączonych na uszczelkę oraz studzienki rewizyjne z tw. 
sztucznego DN 600mm. 

3. Charakterystyka inwestycji

Kanalizację deszczową zaprojektowano wg systemu KWH z rur PE (typ WEHOLITE), kielichowych, o
spiralnej budowie z podwójną ścianką, z wbudowaną uszczelką trójwargową, o sztywności obwodowej 
SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym współczynniku chropowatości k=0,01mm, całkowita długość:  

- PE DN400(400/455) - L= 126,0 mb 
- PE DN300(300/341) - L= 273,0 mb 
Kolektory o średnicy DN250 i przykanaliki wpustów deszczowych i odwodnień liniowych z projektowanymi 

studniami rewizyjnymi należy wykonać za pomocą rurociągów wykonanych rur PP, o sztywności obwodowej 
SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969), karbowanych, kielichowych z wbudowaną uszczelką (typ WEHODUO) o 
długości: 

- PP DN250(250/284) - L= 393,0 mb 
- PP DN200(200/226) - L= 186,0 mb 
 Na przedmiotowym układzie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 15 studni rewizyjnych DN1200, 15 

studni rewizyjnych DN1400, wykonanych z elementów żelbetowych prefabrykowanych (z betonu min C40/50) 
łączonych na uszczelkę. Ponadto zaprojektowane zostały 2 szt. studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego 
DN600 z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. 

W celu odprowadzenia wód deszczowych z jezdni zaprojektowano 18 wpustów deszczowych 
z elementów prefabrykowanych betonowych DN500 (z betonu min C40/50) z osadnikiem piasku o głębokości 
1,0m z mufą połączeniową, pierścieniem odciążającym i wpustem ulicznym kołnierzowym klasy D400 
z zawiasem i ryglem.  

Pozostałe ścieki deszczowe zebrane zostaną z wykorzystaniem odwodnienia liniowego rynnowego z 
rusztem żeliwnym D400 typu ACO o długości L=1,0m - 16 szt.  i o długości L=4,5m - 1 szt. (wg rys. 12-13). 

Część z zaprojektowanych przyłączy oraz rurociągów w obrębie zejścia ze skarp włączonych zostanie do 
studni rewizyjnych z wykorzystaniem przepadów wewnętrznych (wg rys. 10). 

Włączenie przykanalików od wpustów deszczowych i odwodnień liniowych typu ACO do projektowanych 
studni wykonać z pomocą przejść szczelnych dla rur PP DN200, wklejonych do studni za pomocą zaprawy 
szybkowiążącej lub kleju na bazie żywicy epoksydowej do wklejania przejść szczelnych lub wbudowanych przez 
dostawcę kręgów żelbetowych. 

Włączenie projektowanych kanałów deszczowych do istniejących kolektorów deszczowych, zaplanowano 
za pomocą przejścia szczelnego wklejonego do istniejących komór (za pomocą zaprawy szybkowiążącej lub 
kleju na bazie żywicy epoksydowej do wklejania przejść szczelnych). Kinety istniejącej komór należy 
dostosować do nowo włączanych kanałów, poprzez wyprofilowanie dna za pomocą zaprawy betonowej w taki 
sposób aby wprowadzone wody deszczowe nie powodowały niszczenia kinety.  

Rozwiązania sytuacyjno–wysokościowe projektowanych kanałów i przykanalików oraz wpustów 
deszczowych, średnice oraz rzędne dna kanałów oraz przyłączy przedstawiono w części rysunkowej na 
zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu w skali 1:500 – rys. 2 oraz na profilach kanałów 
i przykanalików w skali 1:100/500 – rys. 3-5. 
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4. Roboty w pasie drogi wojewódzkiej nr 820

W ramach niniejszego zadania przewidziano włączenie kolektora deszczowego PE DN400 do 
istniejącej studni w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna (dz. nr 
1794) zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ulicy Lubelskiej z Litewską, oznaczenie na projekcie 
zagospodarowania terenu (rys. 2) - D16istn. 
Długość rurociągu PE DN400 w granicach pasa drogowego wynosi L=16,0m. 
Projektowany odcinek w granicach pasa drogowego wykonany zostanie metodą przewiertu sterowanego na 
odcinku 17m od projektowanej studni D17 do D16istn. Komora przewiertna usytuowana będzie w odległości 1m 
poza granicami pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 
Profil przedmiotowego odcinka przedstawiono na rys. nr 4. 
 Prace wykonywać należy zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
znak ZDW.UDM.s.431-01-244/15 z dnia 11.08.2015r. zezwalającej na zlokalizowanie odcinka kanalizacji 
deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna. 

 Zgodnie warunkami zawartymi w piśmie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, znak ZDW.UDM.s.431-01-
244-01/15 z dnia 11.08.2015r. zezwalającym na włączenie projektowanego kolektora deszczowego do istn. 
kolektora zrealizowanego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 820 w rejonie skrzyżowania ul. 
Lubelskiej z ul. 11-Listopada, projektowany rurociąg deszczowy z ul. 11 listopada włączony zostanie do 
studzienki obsługującej drogę wojewódzką - oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2) D12istn. 
Z uwagi na przeprowadzoną w ostatnim czasie przebudowę drogi wojewódzkiej w tym rejonie, odcinek 
pomiędzy studniami D12istn. i D13 wykonany zostanie metodą przewiertu sterowanego rurami PPDN250 o 
długości całkowitej L=13,0m. Komora przewiertna zlokalizowana będzie od strony studzienki D13.  
Powyższe pozwoli na zachowanie istniejącej nawierzchni w rejonie przedmiotowego skrzyżowania. 
Na odcinku od studzienki D13 w kierunku zakończenia nowej nawierzchni ul. 11-Listopada wykonane zostanie 
odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wg istniejących rozwiązań konstrukcyjnych. Szczegółowe 
rozwiązanie odtworzenia nawierzchni przedstawiono w projekcie branży drogowej. 
Profil dotyczący w/w odcinka przedstawiono na rys. nr 3. 

5. Szczegółowy opis konstrukcji

5.1. Warunki gruntowo – wodne 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano dokumentację rozpoznania podłoża gruntowego 
w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych.  

Wg w/w dokumentacji wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
• warstwa I - zaliczono do niej gliny pylaste i gliny deluwialne żółto-jasno-brązowe, wilgotne i

małowilgotne, w stanie twardoplastycznym i uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,25, 
• warstwa II - zaliczono grunty słabospoiste, pyły zaglinione (lessy zaglinione i słabo gliniaste), jasno-

brązowe, wilgotne lub małowilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uśrednionym stopniu
plastyczności IL=0,20,

• warstwa III - zaliczono grunty słabo spoiste, pyły eoliczne (lessy właściwe), narwy beżowej, wilgotne
i małowilgotne, w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,15,

• warstwa IV - zaliczono gliniastą zwietrzelinę  gezy, z przewarstwieniami gliny deluwialnej jasno-
brązowej, z niewielkim udziałem rumoszu skalnego. Stan twardoplastyczny do półzwartego,
uogólniony stopień plastyczności IL=0,10.

W w/w obszarze nie stwierdzono stałego zwierciadła wód gruntowych ani sączeń wody. Grunty 
rozpoznanych warstw geotechnicznych nadają się do bezpośredniego posadowienia. 
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Wg opracowanych dokumentacji geotechnicznych, w świetle rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r. 
(Dz. U. Nr  0/2012, poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, projektowaną 
inwestycję zaliczyć należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Ze względu na charakter gruntów podłoża i istniejące uzbrojenie projektuje się: 
• Wykonanie wykopów o ścianach pionowych umocnionych pełnymi szalunkami
• Zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych.

Badania gruntowe wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy mają charakter punktowy. 

Występujące warstwy gruntu klasyfikują się w kategorii II-III. 

5.2. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych służba geodezyjna wytyczy w sposób trwały trasę projektowanego 
kanału. 

Wykopy pod projektowane kanały, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w całości wykonywane będą na 
wywóz. 

W miejscach skrzyżowań wykopów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywać należy 
ręcznie, a istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wykopy powinny być zabezpieczone barierką wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlone. Na barierkach winny 
być umieszczone tabliczki ostrzegawcze (głębokie wykopy itp.). Należy przewidzieć konieczność przykrycia 
wykopów kładkami (pomostami) umożliwiającymi dojścia do posesji prywatnych. 

Wykopy, roboty zabezpieczające, umocnienia pionowych ścian wykonać wg wymagań normy 
PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca winien powiadomić wszystkich użytkowników 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia. 

5.3.  Wykopy i posadowienie rur 

Wykopy pod sieć i przyłącza należy wykonać mechanicznie jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych 
umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Obudowa wykopów powinna umożliwiać 
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca się stosowanie do umocnienia ścian wykopów szalunków 
inwentaryzowanych wielokrotnego użytku. 

Dodatkowe, szczegółowe informacje w zakresie szalunków można uzyskać u producenta lub dystrybutora 
szalunku oraz w literaturze fachowej: 

-  „Nowe metody wykonywania umocnionych wykopów liniowych” - Energopol, Warszawa. 
- „Wykopy liniowe umocnione płytami wykopowymi PW oraz z użyciem klatek stelażowych” - Instytut 

Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r. 
Jednocześnie dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w układzie poziomym.  
Posadowienie rur w odpowiednio zagęszczonej obsypce z piasku należy wykonać wg Rys. 6.1 i 6.2. 

Głębokość posadowienia rury winna być zgodna z profilem załączonym w części rysunkowej opracowania a 
przebieg zgodny z uzgodnioną przez ZUDP trasą. 

Zaprojektowano podsypkę, obsypkę i zasypkę rurociągu do wysokości 30cm ponad wierzch rury 
z piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98. Zasypka pozostałej 
części wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywanej nawierzchni) - piaskiem 
nienormowym, zagęszczanym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 (do Is = 1,00 SP bezpośrednio 
pod podbudową jezdni). 
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W poziomie zagęszczanej warstwy obudowa wykopu musi być wcześniej usunięta np. przez podciągnięcie 
do góry płyt wykopowych. 

Wskaźnik zagęszczenia obsypki i zasypki określony metodą Proctora winien być potwierdzony przez 
uprawnionego geologa. 

5.4. Studnie połączeniowe  ø600 

Na trasie projektowanego kanału deszczowego zaprojektowano 2 szt. studni ø600 systemowych z tworzywa 
sztucznego. 
W skład studni wchodzą następujące elementy: 
− kineta z PP DN 600mm, dla rurociągów DN250 i 300  
− rura trzonowa karbowana DN600 z uszczelką o wys. wg profilu z teleskopem 
− stożek odciążający 600/1000 do włazów żeliwnych DN600 klasy D400 
− właz żeliwny o śr. 600mm klasy D400 z zamknięciem, 

Bezpośrednio przed montażem podstawy studni ułożyć 10cm warstwę chudego betonu C8/10. 
Szczegół wykonania studni DN600 przedstawiono na rys. nr 7.1 i 7.2. 

5.5. Studnie połączeniowe  ø1200 

Na trasie projektowanego kanału deszczowego 15 szt.. studni ø1200 żelbetowych z elementów 
prefabrykowanych. 
W skład studni wchodzą następujące elementy: 
− podstawa żelbetowa wysokości 100 cm, grubości dna i ścianek 13,5cm  
− kręgi żelbetowe wysokości 100, 50, 25 cm i grubości ścianki 13,5 cm  
− pierścień fundamentowy odciążający betonowy (beton C40/50) PO 2000/1500x150mm 
− płyta przykrywcza żelbetowa PP 2000/600x150mm 
− pierścienie wyrównawcze h=6cm, 8cm i 10cm 
− właz żeliwny 600mm, typ ciężki (klasy D400) ryglowany z zawiasem, osadzony na pierścieniach 

wyrównawczych  
− kineta wylewana z betonu klasy C35/45 (preferowane wykonanie fabryczne) 
− stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm 
− izolacja zewnętrznych powierzchni ścian i stropu za pomocą roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego 

kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczną masą modyfikowaną kauczukiem syntetycznym, do stosowania 
na zimno, przeznaczoną do wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych –w 
ilości 1,0 – 0,5 kg/m2 

− wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzającym a następnie utrwalającym w ilości 0,5 l/m2, 
zaleca się wykonanie dolnej części kinety z połówki rury 
Bezpośrednio przed montażem podstawy studni ułożyć 10cm warstwę chudego betonu C8/10. 

W ścianach podstawy pozostawić otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych (przejść szczelnych), 
ewentualnie wbetonować je w wytwórni. Zaplanowano połączenie podstawy, kręgów oraz płyty stropowej 
na uszczelkę. Wszystkie elementy żelbetowe studni należy wykonać z betonu klasy min. C40/50. 

Studnię D35 zlokalizowaną w terenie zielonym, wykonać z zastosowaniem płyty przykrywczej żelbetowej PP 
1440/600x130mm, bez pierścienia odciążającego i wynieść wierzch studni do poziomu min. 30cm powyżej 
rzędnej terenu istniejącego. 

Szczegół studni DN1200 przedstawiono na rysunku nr 8.1-8.2. 
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5.6. Studnie połączeniowe  ø1400 

Na trasie projektowanego kanału deszczowego, w miejscach włączenia przykanalików i odgałęzień 
bocznych z wykorzystaniem przepadów wewnętrznych zaprojektowano 15 szt. studni ø1400 żelbetowych z 
elementów prefabrykowanych. 
W skład studni wchodzą następujące elementy: 
− podstawa żelbetowa wysokości 115 cm, grubości dna i ścianek 15cm  
− kręgi żelbetowe wysokości 100, 50, 25 cm i grubości ścianki 15 cm  
− pierścień fundamentowy odciążający betonowy (beton C40/50) PO 2240/1740x180mm 
− płyta przykrywcza żelbetowa PP 2240/600x180mm 
− pierścienie wyrównawcze h=6cm , 8cm i 10cm 
− właz żeliwny 600 mm, typ ciężki(klasy D400) ryglowany z zawiasem, osadzony na pierścieniach 

wyrównawczych  
− kineta wylewana z betonu klasy C35/45 (preferowane wykonanie fabryczne) 
− stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm 
− izolacja zewnętrznych powierzchni ścian i stropu za pomocą roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego 

kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczną masą modyfikowaną kauczukiem syntetycznym, do stosowania 
na zimno, przeznaczoną do wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych –w 
ilości 1,0 – 0,5 kg/m2 

− wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzającym a następnie utrwalającym w ilości 0,5 l/m2, 
zaleca się wykonanie dolnej części kinety z połówki rury 
Bezpośrednio przed montażem podstawy studni ułożyć 10cm warstwę chudego betonu C8/10. 

W ścianach podstawy pozostawić otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych (przejść szczelnych), 
ewentualnie wbetonować je w wytwórni. Zaplanowano połączenie podstawy, kręgów oraz płyty stropowej 
na uszczelkę. Wszystkie elementy żelbetowe studni należy wykonać z betonu klasy min. C40/50. 

Studnie D17-21 i D36 zlokalizowane w terenie zielonym przy skarpie, wykonać z zastosowaniem płyty 
przykrywczej żelbetowej PP 1730/600x140mm, bez pierścienia odciążającego i wynieść wierzch studni do 
poziomu min. 50cm powyżej rzędnej terenu istniejącego. 

Szczegół studni DN1200 przedstawiono na rysunku nr 9.1-9.2. 

5.7.  Wpusty deszczowe 

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementów prefabrykowanych betonowych fi 500 z osadnikiem piasku 
o głębokości 1,0m z mufą połączeniową, żelbetowym pierścieniem odciążającym i wpustem ulicznym
kołnierzowym klasy D400 z  zawiasem i ryglem. 

W skład studni wchodzą następujące elementy: 
− dno studzienki (osadnik) wysokości 50 cm, grubości dna i ścianek 6,0cm  
− pierścienie betonowe wysokości 50, 30 cm i grubości ścianki 6,0 cm  
− pierścień betonowy z otworem i przejściem szczelnym(mufa) wysokości 50 cm i gr. ścianek 6,0cm 
− pierścień fundamentowy odciążający betonowy (beton C35/45) 
− płyta pokrywowa PPW 96/48 
− wpust deszczowy uliczny żeliwny z zawiasami i ryglem typu ciężkiego D400 

Wysokość projektowanych wpustów – zgodnie z wykazem na rys 10. Wszystkie betonowe elementy 
wpustów deszczowych należy wykonać z betonu min. C35/45. Podłączenie zaprojektowanych wpustów 
deszczowych do studni wykonać przy zastosowaniu tulei ochronnych (przejść szczelnych) dla rur PPø200 
L=240mm. 
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Dla studni wpustowych istniejących, dla których przewidziano wymianę nadbudowy, do wymiany należy 
przewidzieć następujące elementy: 
− pierścień fundamentowy odciążający betonowy (beton C35/45) 
− płyta pokrywowa PPW 96/48 
− wpust deszczowy uliczny żeliwny z zawiasami i ryglem typu ciężkiego D400 

Rzędna zainstalowania wpustu - zgodnie z opisami na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), 
zgodnie z projektowaną niweletą drogi. Szczegół wpustu deszczowego przedstawiono na rys. nr 11. 

5.8. Odwodnienie liniowe 

 W ramach projektu branży drogowej zaprojektowane zostało odprowadzenie wód deszczowych poprzez 
układ ścieków powierzchniowych, z których wody opadowe włączane są do wpustów deszczowych i odwodnień 
linowych typu ACO.  

Zastosowano odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym DN200 (dw/dz 200/235) połączone ze skrzynką 
odpływową z koszem osadczym 235x500mm h=670mm. Włączenie projektowanego odwodnienia do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano za pomocą przykanalika z rur PP DN200 (200/226) o 
średnicy wewnętrznej ø200, o sztywności obwodowej SN8kN/m2 (wg. PN EN ISO 9969), karbowanych, 
kielichowych z wbudowaną uszczelką. Zastosowane zostały dwa rodzaje odwodnienia liniowego: o długości 
1,0m i 4,5m. 

Odwodnienie liniowe długości Lc=1,0m (ACO1-8, 10-17) składa się z: 
− korytka z polimerobetomu, z fugą uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem, łączone systemem pióro-

wpust zgodnie z PN1433 o średnicy wewnętrznej Ø200 L=0,5m (1 szt.),  
− rusztu żeliwnego szczelinowego klasy D400, 
− skrzynki odpływowej z koszem osadczym 235x500mm h=670mm (1 szt.) 

Odwodnienie liniowe długości Lc=4,5m (ACO9) składa się z: 
− korytka z polimerobetomu, z fugą uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem, łączone systemem pióro-

wpust zgodnie z PN1433 o średnicy wewnętrznej Ø200 L=1,0m (4 szt.),  
− rusztu żeliwnego szczelinowego klasy D400, 
− skrzynki odpływowej z koszem osadczym 235x500mm h=670mm (1 szt.) 

Przy wyjściu ze skrzynki odpływowej znajdującej się pod jezdnią, odcinek pionowy odejścia przykanalika 
należy obetonować do głębokości min. 1,0m zaprawą betonową klasy C30/37. 
Korytka posadowić na fundamencie betonowym i zabezpieczyć opaską betonową, zgodnie z rysunkiem. 

Szczegół odwonienia liniowego przedstawiono na Rys Nr 12 i 13. 

5.9.  Przepady wewnętrzne 

Przepady przykanalików oraz kolektorów (w obrębie skarpy) w projektowanych studniach przedstawiono 
na Rys. 10. Przyjęto wykonanie całości przepadu jako prefabrykat zgrzewany z rur pełnościennych PE100 
SDR26 PN6 o średnicach i wymiarach wg rysunku. Przyjęto w projektowanych studniach rozwiązanie 
przepadów jako wewnętrzne. 

5.10.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. 
Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajdują się: 

- sieć wodociągowa  
- przyłącza wodociągowe  
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- sieć kanalizacji sanitarnej  
- przyłącza kanalizacji sanitarnej  
- sieć centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 
- sieć gazowa z przyłączami 
- sieć teletechniczna doziemna 
- sieć energetyczna 

Skrzyżowania z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać należy zgodnie 
z PN-67/E-05125, na kablach należy zamontować rury osłonowe dwudzielne. 
Kable energetyczne i telefoniczne należy zabezpieczyć na stałe specjalną do tych celów rurą rozdzielną 
z PP ø110mm (ø160mm) lub rurą dwudzielną typu AROT A110PS (A160PS). Na czas wykonywania 
zabezpieczenia kabla elektrycznego należy wyłączyć napięcie w tym kablu. 

Istniejące rury wodociągowe i kanalizacyjne po odsłonięciu, należy zabezpieczyć (na czas budowy) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

Włazy istniejących studni kanalizacyjnych i wodociągowych dostosować do projektowanej niwelety 
przebudowywanego pasa drogowego z wykorzystaniem pierścieni wyrównawczych. W razie potrzeby, stropy 
komór i płyty przykrywcze studzienek istniejących zlokalizowanych w obrębie jezdni dostosować do 
planowanego obciążenia ruchem (min. 40t). 

Skrzynki uliczne od istn. zasuw podmurować do rzędnych nawierzchni jezdni lub chodników. 
Prace w obrębie zbliżeń do istn. sieci ciepłowniczej wykonywać należy ręcznie pod nadzorem 

przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. w Parczewie. 
Zaleca się wykonanie przekopów kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych istniejących sieci 

uzbrojenia terenu.  
Przykładowy sposób rozwiązania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem przestawiono w części rysunkowej. 
Miejsca skrzyżowań - wg planu sytuacyjnego i profili podłużnych. 
UWAGA: w przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z zaprojektowanym 

profilem sieci wodociągowej skontaktować należy się z projektantem celem ustalenia rozwiązania 
alternatywnego. 

6. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem  wszystkich użytkowników 
uzbrojenia znajdującego się w obrębie wykonywanej inwestycji. 

Wykonanie sieci i przyłączy prowadzić zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa, sierpień 2003 oraz ze Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną opracowaną w ramach niniejszego zlecenia. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty 
i opowiadać obowiązującym normom. 

Kanały przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać i przeprowadzić próbę szczelności 
na eksfiltrację i infiltrację wg normy PN-EN 1610. Wyniki prób szczelności ująć w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika. 

Po wykonaniu sieci i przykanalików, a przed ich zasypaniem, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela 
inwestora i wykonawcy. 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami 
 Roboty ziemne i budowlano - montażowe prowadzić z zachowaniem warunków zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunków BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Wykonawca winien ściśle przestrzegać wytycznych montażu i obsypki rur podanych w projekcie oraz 
w katalogach i instrukcjach producentów. 
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Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju 
materiału, sztywności obwodowej, szczelności połączeń oraz wykonanie niezbędnych obliczeń (hydrauliczne) 
gwarantujących/potwierdzających poprawną pracę wbudowywanych materiałów. 

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.). Informacja o planie BIOZ w odrębnym tomie niniejszego 
projektu. 
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1200/1000   
[szt]

1200/500   
[szt]

1200/250   
[szt]

wysokość  6 
cm       [szt]

wysokość  8 
cm       [szt]

wysokość  
10 cm       
[szt]

1 D4 257 135 1 1 247 10 1 D400

2 D5 247 125 1 1 247 0 D400

3 D6 262 140 1 1 247 15 1 1 D400

4 D9 221 99 1 1 197 24 3 D400

5 D11 196 74 1 172 24 3 D400

6 D13 147 25 1 147 0 D400

7 D14 130 8 122 8 1 D400

8 D15 125 3 122 3 D400

9 D23 173 51 1 172 1 D400

10 D28 218 96 1 1 197 21 2 D400

11 D29 199 77 1 1 197 2 D400

12 D30 229 107 1 222 7 1 D400

13 D32 258 136 1 1 247 11 1 D400

14 D34 158 36 1 147 11 1 D400

5 5 9 2 7 6 14

Nr studni

Pozostała 
wysokość 

studni            
H-122

KRĘGI ŻELBETOWE 1200x13,5

Elementy stałe                        
po 1 sztuce

Załącznik do rys 8.1

Lp

Łączna ilość prefabrykatów

ZESTAWIENIE   STUDNII   KANALIZACYJNYCH      Dw=1,20 m

Wysokość 
"podmurówki"

Pierścienie wyrównawcze

Klasa włazu
Wysokość 

H=Ht+t
Suma wysokości 
kręgów      [mm]

Podstawa studni 
1200/1000

Płyta przykrywcza 
PP2000/150 Płyta 

odciążająca PO2000/150
 Właz żeliwny typ ciężki z 

czterema ryglami                                                                                                                                       
Łączna wysokość

h=(100-
15)+15+7+15=122cm





1200/1000   
[szt]

1200/500   
[szt]

1200/250   
[szt]

wysokość  6 
cm       [szt]

wysokość  8 
cm       [szt]

wysokość  
10 cm       
[szt]

1 D35 180

Podstawa studni 
1200/1000

Płyta przykrywcza 
PP1440/130 

 Właz żeliwny typ ciężki z 
czterema ryglami                                                                                                                                       
Łączna wysokość

h=(100-15)+13+15=113cm

67 1 163 17 1 1 D400

0 1 0 1 0 1 1Łączna ilość prefabrykatów

ZESTAWIENIE   STUDNII   KANALIZACYJNYCH      Dw=1,20 m

Lp Nr studni
Wysokość 

H=Ht+t
Elementy stałe                        

po 1 sztuce

Pozostała 
wysokość 

studni            
H-113

KRĘGI ŻELBETOWE 1200x13,5
Suma wysokości 
kręgów      [mm]

Załącznik do rys 8.2

Klasa włazu
Wysokość 

"podmurówki"

Pierścienie wyrównawcze





1400/1000   
[szt]

1400/500   
[szt]

1400/250   
[szt]

wysokość  6 
cm       [szt]

wysokość  8 
cm       [szt]

wysokość  
10 cm       
[szt]

1 D2 254 112 1 242 12 2 D400

2 D3 273 131 1 1 267 6 1 D400

3 D8 273 131 1 1 267 6 1 D400

4 D22 150 8 142 8 1 D400

5 D24 283 141 1 1 267 16 2 D400

6 D25 264 122 1 242 22 1 2 D400

7 D26 303 161 1 1 292 11 1 D400

8 D27 236 94 1 1 217 19 1 1 D400

9 D31 218 76 1 1 217 1 D400

6 3 5 5 6 2 9

Załącznik do rys 9.1

Łączna ilość prefabrykatów

ZESTAWIENIE   STUDNII   KANALIZACYJNYCH      Dw=1,40 m

Lp Nr studni
Wysokość 

H=Ht+t

Podstawa studni 
1400/1150

Płyta przykrywcza 
PP2240/180 Płyta 

odciążająca PO2240/180
 Właz żeliwny typ ciężki z 

czterema ryglami                                                                                                                                       
Łączna wysokość

h=(115-
15)+18+9+15=142cm

Elementy stałe                        
po 1 sztuce

Wysokość 
"podmurówki"

Pierścienie wyrównawcze

Klasa włazu

Pozostała 
wysokość 

studni            
H-142

KRĘGI ŻELBETOWE 

Suma wysokości 
kręgów      [mm]





1400/1000   
[szt]

1400/500   
[szt]

1400/250   
[szt]

wysokość  6 
cm       [szt]

wysokość  8 
cm       [szt]

wysokość  
10 cm       
[szt]

1 D17 315 186 1 1 1 304 11 1 D400

2 D18 500 371 3 1 479 21 2 D400

3 D19 365 236 2 1 354 11 1 D400

4 D20 214 85 1 1 204 10 1 D400

5 D21 207 78 1 1 204 3 D400

6 D36 290 161 1 1 279 11 1 D400

7 5 4 0 0 6 6

ZESTAWIENIE   STUDNII   KANALIZACYJNYCH      Dw=1,40 m

Pozostała 
wysokość 

studni            
H-129

Klasa włazu

Pierścienie wyrównawcze

Załącznik do rys 9.2

Podstawa studni 
1400/1150

Płyta przykrywcza 
PP1730/140 

 Właz żeliwny typ ciężki z 
czterema ryglami                                                                                                                                       
Łączna wysokość

h=(115-15)+14+15=129cm

Łączna ilość prefabrykatów

KRĘGI ŻELBETOWE 

Suma wysokości 
kręgów      [mm]

Wysokość 
"podmurówki"

Lp
Elementy stałe                        

po 1 sztuce
Wysokość 

H=Ht+t
Nr studni




















