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Opis techniczny 
 

Do projektu przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku 
wielorodzinnego w Koszalinie przy ul. Szymanowskiego 18-18c dz nr 371/15 obr.0019 
Koszalin; S. Moniuszki 6-6e dz nr 371/15 obr.0019 Koszalin; S. Moniuszki 8-8e dz nr 371/15 
obr.0019 Koszalin. 
 

1.0 Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie inwestora – Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”  

ul. Szymanowskiego 14 75-950 Koszalin 
2. Uzgodnienie z inwestorem, 
3. Plan zagospodarowania terenu, sytuacyjno – wysokościowy; 
4. Wizja lokalna w terenie, 
5. Warunki techniczne przyłączenia do komunalnej sieci deszczowej z dnia 20.05.2021r. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994r. z 

późn. zm.); 
 

       2.0. Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest podanie technologicznego rozwiązania doprowadzenia wód 

opadowych z dachu budynku wielorodzinnego poprzez rury spustowe do istniejącej  
studzienki  kanalizacji deszczowej ( Kd1ist.41.55/38.24) zlokalizowanej na dz. nr 372/1 
obr.0019 w Koszalinie przy ul. Szymanowskiego 18-18c oraz do doprowadzenia wód 
opadowych z dachu budynku wielorodzinnego oraz terenu między blokami S.Moniuszki 6-6e i 
S.Moniuszki 8-8e do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej (Kd1ist.41.76/39.76 i 
Kd1”ist/39.56) zlokalizowanej na dz. nr 372/1 obr.0019 w Koszalinie. 

Zakres opracowania określenie trasę instalacji  oraz rysunki techniczne projektowanych  
zewnętrznych instalacji  kanalizacji deszczowej. 

Zewnętrzna instalacja  kanalizacji deszczowej będzie zlokalizowana na następujących 
działkach: 

 

Lp Nr działki Właściciel/ Użytkownik Adres 

1 371/15  
Koszalińska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „NASZ DOM” 

ul. Szymanowskiego 
14 75-950 Koszalin 

 
 

3.0. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz opis przyjętych rozwiązań  
 
Budynki wielorodzinne posiadają kanalizację sanitarną do której włączone są ścieki 

sanitarne oraz deszczowe. W ramach porządkowania gospodarki ściekowej zostało 
zaprojektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania oraz 
zewnętrzna instalacja .Istniejące studnie przeznaczone do wyłączenia oraz przewody 
kanalizacji deszczowej podłączone do kanalizacji sanitarnej należy zasypać  piaskiem 
stabilizowanego betonem   , w otworach w istniejących studniach  należy zastosować korek 
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betonowy .Na planie zagospodarowania terenu są pokazane odcinki oraz studnie które należy 
wyłączyć z eksploatacji.  

Istniejące wpusty  uliczne z dz nr 371/10 nie zostaną podłączone do projektowanej 
instalacji z uwagi na to ,że ta cześć terenu jest poza zakresem opracowania o które 
wnioskował Inwestor.  

 
W zakresie opracowania występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne; 

• Instalacja  wodociągowa, 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej, 
• Kable teletechniczne i elektroenergetyczne 

 
4.0. Opis projektowanych instalacji  
5.0. Zewnętrzna instalacja  kanalizacji deszczowej 
 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu istniejącego budynku  będzie się odbywało 

poprzez projektowaną zewnętrzną instalację  kanalizacji deszczowej  PVC-U kl. S (SN8) SDR 
34 – Lita 200x5.9mm , PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 – Lita 160x4.7mm  

 
 

Rodzaj sieci Średnica 

Zewnętrzna instalacja 
kanalizacji deszczowej  
- ul. Szymanowskiego 
18-18c 

PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 –lita  
200x5.9mm – 63.0mb 
PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 –lita  
160x4.7mm- 20.0mb 
Studzienka PCV DN425- 3szt 
Właz żeliwny B125- 3szt 
Studnia betonowa DN1000- 1szt 
Właz żeliwny B125- 1szt 
 

Zewnętrzna instalacja 
kanalizacji deszczowej  
- ul. S. Moniuszki  6-
6e 

PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 –lita  
200x5.9mm- 100mb 
PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 –lita  
160x4.7mm- 36.6mb 
Studzienka PCV DN425- 1szt 
Właz żeliwny B125-1szt 
Studzienka PCV DN600-1szt 
Właz żeliwny B125-1szt 
Studnia betonowa DN1000-2szt 
Właz żeliwny B125-2szt 

Zewnętrzna instalacja 
kanalizacji deszczowej  
- ul. S.Moniuszki 8-8e  

PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 –lita  
200x5.9mm- 100mb 
PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 –lita  
160x4.7mm- 42.6mb 
Studzienka PCV DN425- 3szt 
Właz żeliwny B125-3szt 
Studzienka PCV DN600-1szt 
Właz żeliwny B125-1szt 
Studnia betonowa DN1000-1szt 
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Właz żeliwny B125-1szt 

 
Rurociąg wykonać z rur PCV – pełnościennych dla obciążenia 8kN/m2  łączonych 

kielichowo za pomocą uszczelek gumowych. Instalację kanalizacyjną należy wykonać 
wykopem otwartym, liniowym, szalowanym, odwodnionym – ustalone z inwestorem. 
 Rury w wykopie układać z projektowanym spadkiem na podsypce z gruboziarnistego 
piasku o gr. 15cm. Pod rurociąg winna być wykonana podsypka i obsypka z piasku o 
gr.20cm.Dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych 
części stałych. Otwarte wykopy oznakować i prawidłowo zabezpieczyć zgodnie z przepisami 
BHP. Przejście kanalizacji przez ścianę budynku wykonać w rurze ochronnej . 
 Miejsca wykopów przywrócić do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem 
niewysadzinowym typu piasek, żwir pospółka i zagęścić do wskaźnika 1.0. Uszkodzone w 
trakcie pracy nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny.  
 

6.0. Roboty ziemne 
 

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych (przy możliwości posadowieniu 
kanałów na istniejącym gruncie – piasek) do głębokości 0,2 m. powyżej projektowanej 
rzędnej dna kanału. Ostanie 0,2 m. wykopy ręczne do żądanej rzędnej. Przy konieczności 
wymiany gruntu podsypki wykopy przegłębić mechanicznie o 0,15 m od rzędnej dna kanału i 
wykonać podsypkę z piasku. Wykopy ręczne obowiązują również przy skrzyżowaniu z 
istniejącym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. za kolidującym uzbrojeniem.  

Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0 m - ściany wykopu zabezpieczyć szalunkiem ( 
np. OW Wronki, Krings Verbau).  

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod istniejącym uzbrojeniem 
należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia 
istniejącego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujący przewód zabezpieczyć lub przełożyć.   

Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Jest to szczególnie ważne w obrębie piasków 
nawodnionych, których parametry wytrzymałościowe, pod wypływem np. wstrząsów 
mechanicznych, mogą ulec obniżeniu. Wykopy należy chronić również przed zalewaniem 
wodą i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntów należy dogęścić lub usunąć 
z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto – żwirową.  

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie 
zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych 
wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie 
inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

6.1. Przygotowanie podłoża 

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych 
oraz zniwelować. Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na odwodnionym podłożu z 
zagęszczonego piasku o wysokości 0,15 m. 

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury. Budowę 
należy prowadzić zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Nadmiar gruntu uzyskany z wykopów należy wbudować w nasypy w miejscach gdzie 
kolektor kanalizacyjne przebiega poza nawierzchnią projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 
tak aby uzyskać rzędne terenu określone na profilach podłużnych i dowiązać wysokościowo z 
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poboczami. Stopień zagęszczenia nasypów Is=0,98 – tereny zielone. Nasypy obsiać 
mieszanką traw.  

6.2. Odwodnienie wykopów  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 
Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak 
też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału.  

Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna 
wykopu pompą spalinową lub elektryczną.  

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie 
wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość 
zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy 
dostosować do rzeczywistych warunków na budowie.  

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz 
bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów.  

6.3. Montaż rurociągów  

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową" producenta. 
Rurociągi układać na 15,0 cm podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową stosować po obu 

stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. 

6.4. Próby szczelności przewodów  

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych występują dwa rodzaje prób:  
• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 
• próba na infiltrację wody do przewodu. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002. 
Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana przy pozytywnej próbie 

szczelności na eksfiltrację.  
Przyłącza kanalizacji deszczowej  należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN–81/B–

10725. Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnętrznej nie 
niższej niż +1°C. Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej przyłącza należy 
zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości min 
50mg/dm3, czas kontaktu 24h. Po dezynfekcji przyłącze należy dokładnie przepłukać czystą 
wodą. 

6.5. Zasypanie rurociągów i zagęszczenie gruntu 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205 z ewentualną wymianą 
gruntu na żwir lub pospółkę, zagęszczać warstwami o grubości odpowiedniej dla 
zastosowanego sprzętu zagęszczającego. 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw: 
• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch  przewodu, 
• warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  
• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 
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• etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach 
połączeń; 

• etap III - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem 
i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu.  
Przy zasypywaniu przewodów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia α=0,98, a pod 

drogami α=1,0 (podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić 
wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami 
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy 
nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień 
ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności 
- równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. 

6.6. Skrzyżowanie z przeszkodami 

W miejscach skrzyżowań roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością. Kolidujący 
przewód należy podwiesić. 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem szczegółowy przebieg przewodów 
należy ustalić na podstawie próbnych przekopów. Zachować normatywne odległości w pionie i 
w poziomie. Odkryte urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu i 
pozostawić w ziemi po zakończeniu robót.  

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym uzbrojeniem 
należy skontaktować się z projektantem. 

7.0. Uwagi końcowe 

    Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem 
a także warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych, 
obowiązującymi normami i przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, 
wytycznymi producentów rur oraz pod fachowym nadzorem. 
Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót. 
W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach należy przerwać 
prace ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu z inwestorem i 
użytkownikiem sieci. O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy 
powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci i wraz z nim zlokalizować w terenie 
położenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

 
Opracowała : mgr inż. Kamila Dyjas  

 
 

 

 

 

 

 

 


