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Na podstawie np. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 
207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt budowlano-wykonawczy: 

 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

dla zadania 

Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową garaży ogniska dla dzieci „Stara Prochownia” przy ul. 
Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206 

 

opracowany dla Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej dla 
nowego zagospodarowania terenów rekreacyjnych Ogniska dla dzieci  „Stara Prochownia” z Zespołu 
Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Starej 4 w Warszawie, na działce 
nr 20/2 z obrębu nr 50206 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 

 Plan zagospodarowania terenu 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej nr DRZ-
WSK/840/372101/13/6609 dn. 20.11.2013 wydane przez MPWiK w M.St. Warszawie S.A. 

 Ustawa z dnia  07.07.1994r. – Prawo Budowlane  z p.z. z dnia 23.12.2010r. (Dz. U. nr 243 
poz. 1623/2010) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80 z 2006r. poz. 563 z dnia 11.05.2006r.);  

 Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych (wyd. I, wrzesieo 2001 r.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001. nr 62 poz. 627) 

 PN-B-10725: 1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania 

3. Charakterystyka obiektu 

Teren objęty opracowaniem jest terenem rekreacyjno-oświatowym. 

Teren posiada uzbrojenie w infrastrukturę podziemną i naziemną: 

 wodociągową 

 ciepłowniczą 

 kanalizacyjną sanitarną, deszczową i ogólnospławną 

 elektryczną i teletechniczną 

 gazową 

Sposób prowadzenia projektowanego uzbrojenia podziemnego nie powoduje kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem. 



4. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

4.1. Rozwiązania techniczne 

Ścieki deszczowe z terenu odprowadzane będą do kolektora kanalizacji ogólnospławnej o przekroju 
jajowym 1575x900mm, przebiegającego przez teren inwestora.  

Ścieki odprowadzane będą za pomocą dwóch głównych kanałów odpływowych: istniejącego przyłącza 
kanalizacji ogólnospławnej Ø200 oraz projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej Ø250.  

Przyłącze projektowane, przyłącze istniejące oraz całośd projektowanej instalacji zlokalizowana jest na 
działce Inwestora, tj. 20/2 z obrębu nr 50206.

Instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej rozdzielono na odrębne systemy: 

 kanalizację deszczową „czystą” – pozbawioną zanieczyszczeo ropopochodnych, do której 
odprowadzane będą wody deszczowe z terenów zielonych i terenów utwardzonych, gdzie nie 
przewiduje się ruchu pojazdów mechanicznych a także wody z drenażu pod boiskiem.  

 kanalizację deszczową „brudną” – w której zachodzi możliwośd występowania 
zanieczyszczeo ropopochodnych, do której odprowadzane będą wody deszczowe z drogi 
wewnętrznej, parkingów i placów manewrowych. Ścieki kanalizacyjne „brudne” poddawane 
są oczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych. 

Zaprojektowano przyłącze z rur PVC∅250x7,3 kl. S o długości 3,00mb (2,25mb w świetle studni) 
i spadku 15,0%. Przewidziano włączenie bezpośrednio w kanał ogólnospławny na terenie inwestora 
na wysokości 50cm powyżej dna kanału, zgodnie z wytycznymi MPWiK w M.St. Warszawie dla 
włączeo do kanałów o przekroju jajowym.  

Przyłącze projektowane zostanie zakooczone studnią KD1 DN600, pozostałe przewody stanowią 
instalację zewnętrzną.  

Częśd wód deszczowych odprowadzana będzie za pomocą istniejącego przyłącza DN200 poprzez 
istniejącą studnię Ko1.  

  



4.2. Bilans ścieków deszczowych 

4.2.1. Kanalizacja deszczowa czysta 

Do odprowadzenia istniejącym przyłączem: 

L.
p

. 

Typ powierzchni 
Powierzchnia 

 

Natężenie 
obliczeniowe 

q 

Współ-
czynnik 

Spływu  

Ilośd ścieków 
deszczowych 

[m2] [dm3*s/ha] [-] [dm3/s] 

1 
Powierzchnia zabudowy 
istniejących obiektów 
budowlanych 

661,30 

132 

0,8 6,98 

2 
Powierzchnie przepuszczalne 
placów zabaw (piasek, ziemia) 

401,65 0,5 2,65 

3 Powierzchnia chodników 864,47 0,8 9,13 

4 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

3581,35 0,1 4,73 

 23,49 

Do odprowadzenia projektowanym przyłączem: 

L.
p

. 

Typ powierzchni 
Powierzchnia 

 

Natężenie 
obliczeniowe 

q 

Współ-
czynnik 

Spływu  

Ilośd ścieków 
deszczowych 

[m2] [dm3*s/ha] [-] [dm3/s] 

5 

Powierzchnia zabudowy: 
- projektowanych obiektów 
budowlanych 95,70 m2 
- istniejących obiektów 
budowlanych 85,90 m2 

181,60 

132 

0,8 1,92 

6 
Powierzchnia utwardzonych 
boisk (przepuszczalna) 

593,10 0,5 3,91 

7 
Powierzchnie przepuszczalne 
placów zabaw (piasek, ziemia) 

239,90 0,5 1,58 

8 Powierzchnia chodników 816,40 0,8 8,62 

9 
Powierzchnia biologicznie 
czynna 

1167,35 0,1 1,54 

 17,58 

 



4.2.2. Kanalizacja deszczowa brudna  

Do odprowadzenia projektowanym przyłączem: 

L.
p

. 

Typ powierzchni 
Powierzchnia 

 

Natężenie 
obliczeniowe 

q 

Współ-
czynnik 
spływu 

 

Ilośd ścieków 
deszczowych 

[m2] [dm3*s/ha] [-] [dm3/s] 

10 
Drogi i parkingi 
Teren utwardzony  
(kostka brukowa) 

398,90 

 

132 

0,8 4,21 

11 
Droga pożarowa i plac 
manewrowy 

554,06 0,8 5,85 

 10,06 

Razem pozycje 1-4 – istniejące przyłącze 

A1 = 5508,77 m2 

Qd1 = 23,49 dm3/s 

Razem pozycje 5-11 – projektowane przyłącze 

A2 = 3951,31 m2 

Qd2 = 27,64 dm3/s 

Razem pozycje 1-11 – całośd inwestycji 

A = A1 + A1 = 9460,08 m2 

Qd= Qd1 + Qd2 = 51,13 dm3/s 
 
Powierzchnia zredukowana  
(z uwzględnieniem współczynników spływu) – do obliczeo zbiornika retencyjnego. 

A(red) = 3873,58 m2 

Woda zużyta w atrakcjach wodnych zbierana będzie w zbiorniku podziemnym, a następnie w całości 
zagospodarowana do podlewania terenów zielonych, nie przewiduje się połączenia instalacji wody 
pobrodzikowej do instalacji kanalizacji deszczowej. Ze względu na odrębne odprowadzenie wody, 
powierzchnia brodzika została wyłączona z obliczeo kanalizacji deszczowej. 

4.2.3. Maksymalny dopuszczalny przepływ 

 = 0,3  
q = 132 l/s*ha 
A = 9460,08 m2 

QDmax = A* qeff *  = 37,46 dm3/s 

Qd > QDmax 

Z racji przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego przepływu (zgodnie z wytycznymi MPWiK) 
projektuje się zbiornik retencyjny, obsługujący teren posesji. 

4.2.4. Ilośd wód opadowych do retencjonowania  

Qret = Qd - QDmax = 51,13 – 37,46 = 13,37 dm3/s 

Zakłada się wykonanie retencji na projektowanym przyłączu.  



4.2.5. Obliczenia zbiornika retencyjnego  

Obliczenia potrzebnej objętości zbiornika retencyjnego na przepływ obliczeniowy dla: 
A(red) = 3873,58 m2 /powierzchnia zredukowana/ 
q = 170 l/s*ha  

QDobl(ZB) = A(red) * q = 65,85 dm3/s 

QDmax = 37,46 dm3/s 

Ilośd wód opadowych do zretencjonowania  
QZB = QDobl(ZB) - QDmax = 65,85  – 37,46 = 28,39 dm3/s 
t = 15 min 
Vzb = 28,39 x 15 x 60 = 25,55 m3 
 
Dobrano zbiornik retencyjny odpływowy o pojemności 26,00 m3, kołowy o wymiarach Ø2500mm, 
l = 5,40.  
 
Qd = 27,64 dm3/s   Całkowity projektowany przepływ na proj. przyłączu   
Qret = 13,37 dm3/s   Ilośd wód deszczowych do retencjonowania 
Qd2(ret) = Qd - Qret = 14,27 dm3/s  Maksymalny  dopuszczalny odpływ po zbiorniku retencyjnym 
 
Dobrano pompę o wydajności V = 14,0 dm3/s, h = 4,0m 

4.2.6. Obliczenia przepustowości przyłącza 

4.2.6.1. Przyłącze istniejące (ogólnospławne) 

 Ilośd ścieków deszczowych: 

Qd = 23,49 dm3/s 

 Ilośd ścieków sanitarnych 

Poziom Urządzenie Ilośd 
DU ΣDU 

[dm3/s] [dm3/s] 

budynek 

wpust podłogowy DN50 2 0,80 1,60 

umywalka 12 0,50 6,00 

płuczka zb. 12 2,00 24,00 

wanna/natrysk 5 0,80 4,00 

zlewozmywak 5 0,80 4,00 

pralka 2 0,80 1,60 

zmywarka 2 0,80 1,60 

 43,12 

Razem ΣDU= 8,20 

Natężenie przepływu ścieków obliczamy ze wzoru: 

Q ww  = K DU dm
3

/s, K = 0,5  

Qww = 3,28 dm3/s 

Całkowita ilośd ścieków odprowadzana przyłączem istniejącym: 

Qd1 = 23,49 dm3/s 

Qww = 3,28 dm3/s 

Q = Qd1 + Qww = 26,77 dm3/s 



Maksymalna przepustowośd: Ø = 200mm, I = 1,5% => Qmax = 45,25 dm3/s   

Q < Qmax ✓ warunek spełniony 

v = 1,49 m/s 

b/h = 60,6%   

4.2.6.2. Przyłącze projektowane 

 Ilośd ścieków deszczowych: 

Całkowita ilośd ścieków odprowadzana przyłączem projektowanym: 

Qd2(ret) = 14,00 dm3/s 

Maksymalna przepustowośd Ø = 200mm, I = 2,0%; Qmax = 52,41 dm3/s   

Q < Qmax  ✓ warunek spełniony 

v = 1,34 m/s 

b/h = 39,6% 

5. Instalacje zewnętrzne 

5.1. Kanalizacja deszczowa ścieków czystych 

Kanalizacja ścieków deszczowych czystych odprowadzad będzie wody deszczowe z wpustów 
deszczowych z osadnikami, zlokalizowanych na terenach utwardzonych, gdzie nie przewiduje się 
ruchu pojazdów mechanicznych, a także z odwodnieni liniowych przy boisku.  

Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikami, osadzone na studzienkach DN600 z tworzyw 
sztucznych (PP/PEHD). Studnie zbiorcze odwodnieo liniowych również posiadad będą osadniki 
(zintegrowane studzienki zbiorcze systemowe z osadnikami).  

W celu ograniczenia ilości wód deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacji ogólnospławnej na 
instalacji kanalizacji (za włączeniem z separatora substancji ropopochodnych) zaprojektowano 
zbiornik retencyjny, magazynujący wody deszczowe w ilości ~13,5 dm3/s. Zaprojektowano zbiornik 
prefabrykowany z tworzyw sztucznych ZP-25/24,4-87,9 o pojemności nominalnej V = 26m³ firmy 
Ugos, o przekroju kołowym, o wymiarach: DN2500, l=5400mm. Zbiornik należy posadowid na 
podbudowie z betonu chudego (10cm) i podsypce piaskowej (20cm), zagęszczonej do ID = 0,97. 
Zbiornik wyposażony jest standardowo w dwa włazy rewizyjne, należy zastosowad włazy przejazdowe 
D400. 

Za zbiornikiem zaprojektowano przepompownię wód deszczowych o wydajności 9,50 dm3/s, 
pompownię należy wykonad jako prefabrykowaną, betonową studnię DN1400. W studni zostanie 
zamontowana pompa zatapialna o wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia h=4,0m. Do 
pompowni należy doprowadzid kabel elektryczny zasilający z rozdzielni administracyjnej w budynku 
gospodarczym. Za pompownią wykonad studnię rozprężną, zaprojektowano studzienkę betonową 
DN1200. Na wlocie do studni rozprężnej na kródcu tłocznym pompy należy zamontowad deflektor. 
Studnię rozprężną i studnię pompowni wyposażyd we włazy przejazdowe oraz stopnie złazowe.  

Na wlocie do studni KD0 (studnia koocowa przyłącza) wykonad klapę zwrotną. 

Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej wykonad z rur PVC-U klasa S (SN-8; SDR34)  o średnicach 
zgodnych z rysunkami, połączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi, ułożonych na podsypce 
piaskowej o grubości 20cm. 

Wszelkie zmiany kierunków sieci kanalizacyjnej, włączenia oraz zmiany spadków odbywad się będą za 
pomocą studzienek kanalizacyjnych. Studzienki zaprojektowano jako studnie o średnicach: 



 DN600 z tworzyw sztucznych (PP/PEHD) – studnie rewizyjne, połączeniowe i kierunkowe na 
głównym kolektorze 

 DN425  z tworzyw sztucznych (PP/PEHD) –  studzienki połączeniowe dla pojedynczych 
wpustów i studzienki kierunkowe na bocznych gałązkach.  

Studzienki należy posadowid na podsypce piaskowej o grubości minimum 20cm, odpowiednio 
wypoziomowanej i zagęszczonej, oraz wyposażyd we włazy przejazdowe klasy D400 i żelbetowe 
pierścienie odciążające – w przypadku studni zlokalizowanych w drogach, parkingach i na placu 
manewrowym lub we włazy nie przejazdowe A15 (w przypadku studni zlokalizowanych w terenach 
zielonych lub chodnikach/alejkach, gdzie nie dopuszcza się ruchu pojazdów mechanicznych).  

5.2. Kanalizacja deszczowa ścieków brudnych 

Kanalizacja deszczowa ścieków brudnych będzie odprowadzad wody deszczowe z drogi wewnętrznej, 
parkingów i placu manewrowego poprzez wpusty deszczowe z osadnikami, a także z odwodnieo 
liniowych przy wjeździe na posesję. Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikami, osadzone na 
studzienkach DN600 z tworzyw sztucznych (PP/PEHD).  

Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej wykonad z rur PVC-U klasa S (SN-8; SDR34)  o średnicach 
zgodnych z rysunkami, połączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi, ułożonych na podsypce 
piaskowej o grubości 20cm. 

Wszelkie zmiany kierunków sieci kanalizacyjnej, włączenia oraz zmiany spadków odbywad się będą za 
pomocą studzienek kanalizacyjnych. Studzienki zaprojektowano jako studnie o średnicach: 

 DN600 z tworzyw sztucznych (PP/PEHD) – studnie rewizyjne, połączeniowe i kierunkowe na 
głównym kolektorze 

 DN425  z tworzyw sztucznych (PP/PEHD) –  studzienki połączeniowe dla pojedynczych 
wpustów i studzienki kierunkowe na bocznych gałązkach.  

Studzienki należy posadowid na podsypce piaskowej o grubości minimum 20cm, odpowiednio 
wypoziomowanej i zagęszczonej, oraz wyposażyd we włazy przejazdowe klasy D400 i żelbetowe 
pierścienie odciążające – w przypadku studni zlokalizowanych w drogach, parkingach i na placu 
manewrowym lub we włazy nie przejazdowe A15 (w przypadku studni zlokalizowanych w terenach 
zielonych lub chodnikach/alejkach, gdzie nie dopuszcza się ruchu pojazdów mechanicznych). 

Ścieki deszczowe brudne trafią do separatora substancji ropopochodnych SLEKOTW-B 1,5/15-1,5 Q = 
1,5dm³/s; Qmax = 15 dm³/s z osadnikiem DN1500mm i by-passem wewnętrznym, a następnie – wraz ze 
ściekami deszczowymi czystymi – projektowanym przyłączem do kolektora kanalizacji ogólnospławnej 
o przekroju jajowym 1575x900mm. 

Na wlocie do studni KD3 (studnia połączeniowa z kanalizacją deszczową czystą za separatorem) 
wykonad klapę zwrotną. 

5.3. Drenaż 

W związku z typem gruntów występującym na terenie inwestycji oraz projektowaną funkcją terenu, 
zaprojektowano drenaż pod boiskiem. 

Drenaż należy wykonad z rur warstwowych o średnicy 110/160 z warstwą filtracyjną z włókna 
kokosowego lub geowłókniny. Rury drenarskie układad na poziomie do 100 cm poniżej poziomu 
projektowanego terenu, na warstwie podsypki piaskowej, obsypad warstwą piaskowo-żwirową do 
wysokości min 20cm powyżej góry rury. 

Rury drenarskie układad ze spadkiem min. 0,2% w kierunku studni kanalizacji deszczowej. 

Na włączeniu do instalacji kanalizacji deszczowej zastosowad klapę zwrotną, zabezpieczającą przed 
cofaniem wód deszczowych do instalacji drenarskiej.  



6. Wytyczne wykonawcze 

Roboty ziemne prowadzid zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania. 

Wytyczenie trasy należy zlecid jednostce geodezyjnej. 

W przypadku konieczności wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem 
należy zapewnid przestrzeo roboczą 0,25 m z każdej strony. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia do 
wykopu przestrzeo ta może byd zmniejszona. 

Wydobywany grunt należy składowad po jednej stronie wykopu lub wywieźd na odkład. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadad wymogom PN-B-03020. Grunt ten może byd 
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierad 
materiałów mogących uszkodzid przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu 
przeprowadzid zgodnie z punktem 8 normy PN-B-10736. 

Spadek dna wykopu powinien byd zgodny z dokumentacja projektową. Grunt dna wykopu nie 
powinien byd naruszony. Podczas montażu przewodu wykop ma byd odwodniony. 

Wykopy należy wykonad jako wąsko przestrzenne, ubezpieczone wypraskami stalowymi lub balami. 
Grunt rodzimy wywieśd a zasypkę do wys. 30 cm ponad rurę wykonad piaskiem warstwami 10cm. 
Warstwy starannie zagęścid. 

Roboty należy wykonad zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót bud.-montażowych - tom II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

7. Próby szczelności 

Szczelnośd kanałów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie przez 
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka kanału wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie to nie może byd mniejsze niż 10kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. 

8. Uwagi koocowe 

 Projekty instalacyjne należy odczytywad łącznie z projektem architektury oraz pozostałych 
branż. 

 Częśd rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je 
odczytywad 

 Wszystkie prace budowlane należy wykonywad pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie 
z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.  

 Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonad ściśle wg obowiązujących 
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Wykonawca obowiązany jest przedstawid Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową 
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

 Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzid ich wymiary na budowie.  
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