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OPIS TECHNICZNY 

 
Sieć kanalizacji deszczowej w ramach zadania  pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
NR 1241 W PRZEJŚCIE PRZEZ WOLĘ MŁOCKĄ 
 
2 Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora – POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE, 06-540 

CIECHANÓW, UL.MAZOWIECKA 7 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

 wizja lokalna 

 PN i literatura fachowa 

 

3 Przedmiot i zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej niezbędnej 

do doprowadzenia wody z terenu projektowanej drogi . 

 

    Przedmiotem opracowania jest : 

 sieć  kanalizacji deszczowej z rur PP 250 klasy SN10, o długości   126,1 mb: 

 sieć  kanalizacji deszczowej z rur PP 300 klasy SN10, o długości   440,1 mb: 
wraz z przykanalikami z rur PCV dn160 SN8, do wpustów deszczowych  

 

4 Oddziaływanie na środowisko naturalne. 
Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trak-

cie budowy z powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego. 

Eksploatacja sieci wodociągowej nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 

 

5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Obszar oddziaływania obiektu liniowego ( sieć kanalizacyjna ) nie wykracza poza obszar 

działania inwestora to znaczy zawiera się w granicach działek na których usytuowano projek-

towany obiekt liniowy.  

Sieć kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczo-

nego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu . Wyłącznie na czas 

budowy wymagać będzie czasowego zajęcia terenu o szerokości około 4 m. 

 

6 Zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 

Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera się on w obszarze występowania dóbr kultury 

współczesnej. 

 

7 Stan terenowo-prawny. 
Teren objęty opracowaniem: 

 dz. nr 255 obr. 24 Wola Młocka własność  Powiat Ciechanowski, 06-400 Ciecha-

nów, ul.17 Stycznia 7 

 dz. nr 82 obr. 24 Wola Młocka własność Miasto i Gmina Glinojeck, ul.Płocka 12, 

Glinojeck 

 dz. nr 73 obr. 24 Wola Młocka własność  Miasto i Gmina Glinojeck, ul.Płocka 12, 

Glinojeck 
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8 Opis stanu istniejącego 

 

8.1 Warunki wodno-gruntowe 

Na całym odcinku przebadanej drogi powiatowej od powierzchni terenu występują grunty 

nasypowe, w większości tworzące nasyp niebudowlany o grubości od 0,15 m do 0,75 m. 

Poniżej gruntów nasypowych, średnio na głębokości 0,38 m p.p.t., a maksymalnie na głę-

bokości 0,75 m p.p.t., występują  rodzime grunty plejstoceńskie. Generalnie na większości 

terenu objętego rozpoznaniem zostały stwierdzone grunty sypkie – piaski pylaste i piaski 

drobne. Jedynie w skrajnej zachodniej części terenu objętego rozpoznaniem stwierdzono 

występowanie gruntów małospoistych – piaski gliniaste i pyły piaszczyste. W większości te-

renu nie przewiercono gruntów sypkich. Jedynie w skrajnej wschodniej części terenu objęte-

go rozpoznaniem, na głębokości ca 1,40 m p.p.t. stwierdzono występowanie glin. 

 Podczas wykonywania otworów stwierdzono zwierciadło wód gruntowych zarówno w 

formie swobodnego zwierciadła wód jak i w formie sączeń.  

W otworach wykonanych w dniu 29.09.2018 roku stwierdzono zwierciadło wody gruntowej 

na głębokości 1,6-2,0m p.p.t.  

Uwzględniając warunki wodno – gruntowe panujące na w/w obszarze oraz charakter pro-

jektowanego obiektu, inwestycję należy zaliczyć do II i III kategorii geotechnicznej. 

 

8.2 Istniejące uzbrojenie 

W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji występuje infrastruktura podziemna w postaci 

sieci telekomunikacyjnych i wodociągowych.  

  

9 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji deszczowej 
 

9.1 Planowane zmiany. 

 
W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1241 W przejście przez Wolę Młocką, przewi-
dziano uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wód opado-
wych z jej powierzchni, po podczyszczeniu  do rowów przydrożnych. 
 

W chwili obecnej ścieki opadowe odprowadzane są powierzchniowo na nie utwar-
dzone pobocza jezdni. 
 

9.2  Parametry technologiczne sieci. 
 

9.2.1 Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych  
 

Zlewnia 1  

Obliczenia ilości wód deszczowych i roztopowych z jezdni i chodnika sep. I woda 

deszczowa i opadowa zebrana z odcinka od km 17+270 do km 17+540.  
Terenem odwadnianym jest: 

 nawierzchnia  bitumiczna jezdni                             -    0,173ha 
 

 nawierzchnia z kostki betonowej chodników          -    0,126ha
 

 trawniki       -    0,002ha
 

 
Maksymalną ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu nieruchomości obliczono wg 
wzoru: 

Qd = q * F *  *  [dm
3
/s] 

gdzie: 
Ψ – współczynnik spływu, przyjmujący wartości: 0,90 dla jezdni asfaltowej, 0,80 dla chodni-
ków z kostki 0,1 dla terenów zielonych 

 -współczynnik opóźnienia  
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F* Ψ – powierzchnia zredukowana 0,173*0,9+ +0,123*0,8+0,002*0,1= 981,6m
2
 = 0,2567 ha, 

q – maksymalne natężenie deszczu [dm
3
/(s * ha)] obliczone wg wzoru:  

q = A / t
0,661

 
gdzie: 
t – czas trwania deszczu w min, [15 min] 
A – współczynnik. 
A = 6,631*(H

2
*C)

1/3 

gdzie: 
H – suma średnich opadów rocznych [mm], przyjęto H = 600 [mm] (wartość średnia dla tere-
nu Polski) 
C – liczba lat przypadających na jedno zdarzenie deszczu o natężeniu q lub większym,  
przyjęto C = 5 lat 
stąd A = 806,62 

i odpowiednio maksymalne natężenie deszczu q = 134,02[dm
3
/(s * ha)] 

                       Qd = q * F *  *  

Ilość wód odprowadzanych przez kolektor rozpatrywanej zlewni : 
Fd1 ~ 0,301 ha

 
  

-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:   -1=1/F
1/n

=1/0,301 
1/5

=1 
-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni :Q=134,02*1,0*0,2567=34,4 l/s 

 
- -Obliczenie wymaganego natężenia spływu wód poddanych oczyszczeniu: 
 (UWAGA: obliczenia te nie są odzwierciedleniem zjawisk naturalnych ,  
 dlatego  nie stosuje  się  współczynników spływu ani opóźnienia) 
          
 QI wym=15x0,301=4,52 l/s.  
 
Powyższe obliczenia oznaczają, że dla wydatku Q1wym=4,52 l/s należy dobrać urzą-
dzenie oczyszczające (sedymentacja zawiesiny ogólnej  i separująca ropopochodnych  ) 
a dla wydatku Q1=34,4 l/s należy zapewnić przepustowość urządzenia , np. poprzez by-
pass. 
 

Dobrano - Separator substancji ropopochodnych- separator  koalescencyjny zintegrowany a 
osadnikiem z i wewnętrznym kanałem odciążającym ( 10-krotny by-pass ), żelbetowy o 
średnicy1200 mm, wysokości 1850mm, o przepływie nominalnym 6 l/s i przepływie całkowi-
tym 60 l/s, oraz pojemności czynnej osadnika 690 l. 

 
 

Zlewnia 2  

Obliczenia ilości wód deszczowych i roztopowych z jezdni i chodnika sep. I woda 

deszczowa i opadowa zebrana z odcinka od km 17+270 do km 17+540.  
Terenem odwadnianym jest: 

 nawierzchnia  bitumiczna jezdni                             -    0,559ha 
 

 nawierzchnia z kostki betonowej chodników          -    0,11ha
 

 trawniki       -    0,033ha
 

 

F* Ψ – powierzchnia zredukowana 0,559*0,9+ +0,11*0,8+0,033*0,1= 981,6m
2
 = 0,5944 ha, 

q = 134,02[dm
3
/(s * ha)] 

 

Ilość wód odprowadzanych przez kolektor rozpatrywanej zlewni : 
Fd1 ~ 0,702 ha

 
  

-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:   -1=1/F
1/n

=1/0,702 
1/5

=1 
-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni :Q=134,02*1,0*0,5944=79,66 l/s 
      

 QI wym=15x0,702=10,5 l/s.  
 
Powyższe obliczenia oznaczają, że dla wydatku Q1wym=10,5 l/s należy dobrać urzą-
dzenie oczyszczające (sedymentacja zawiesiny ogólnej  i separująca ropopochodnych  ) 
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a dla wydatku Q1=79,66 l/s należy zapewnić przepustowość urządzenia , np. poprzez 
by-pass. 

Dobrano - Separator substancji ropopochodnych- separator  koalescencyjny zintegrowany a 
osadnikiem z i wewnętrznym kanałem odciążającym( 10-krotny by-pass), żelbetowy o śred-
nicy1500 mm, wysokości 2450mm, o przepływie nominalnym 10l/s i przepływie całkowitym 
100 l/s, oraz pojemności czynnej osadnika 1260l. 

 
9.2.2 Dobór rurociągu 

 
Nazwa  odcinka Przepływ 

[dm³/s] 
Spadek 

[‰] 
Średnica 

[mm] 
Wypełn. 

[%] 
Prędkość 

[m/s] 
Przepływ 

100% 
[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

wl1 - D1 34 5 300 49.7 1 82 1.2 0.25 

wl2 - D18 79 5 300 89.4 1.23 82 1.2 0.25 

 
 
 

 

10 RUROCIĄGI – OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 

10.1 Rurociągi grawitacyjne – kanalizacja deszczowa 

 -Sieci kanalizacji deszczowej  z rur strukturalnych PP dn 300, 250  klasy SN10 ( rury 

grubościenne typu ciężkiego) łączone na uszczelki gumowe wargowe. Montaż ruro-

ciągów przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta 

 Przykanaliki do wpustów deszczowych z rur PVC klasy SN 8 DN 160 lite.  

 studnia rewizyjno – połączeniowa o średnicy dn 1000 mm z kręgów żelbetowych w 

wykonaniu szczelnym z włazem żeliwnym klasy C, dn 600 z wypełnieniem betono-

wym  

 Separator ( Sep 1 ) substancji ropopochodnych- separator  koalescencyjny zintegro-
wany a osadnikiem z i wewnętrznym kanałem odciążającym ( 10-krotny by-pass ), 
żelbetowy o średnicy1200 mm, wysokości 1850mm, o przepływie nominalnym 6 l/s i 
przepływie całkowitym 60 l/s, oraz pojemności czynnej osadnika 690 l. 

 Separator ( Sep 2 ) substancji ropopochodnych- separator  koalescencyjny zintegro-
wany a osadnikiem z i wewnętrznym kanałem odciążającym ( 10-krotny by-pass), 
żelbetowy o średnicy1500 mm, wysokości 2450mm, o przepływie nominalnym 10l/s i 
przepływie całkowitym 100 l/s, oraz pojemności czynnej osadnika 1260l. 

 Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierścieniem odcią-
żającym, i z wpustem ściekowym klasy D400 z kołnierzem 3/4,forma płaska w pasie 
jezdni.  

 Sieć kanalizacyjną ułożyć na 10 cm podsypce z piasku. Układkę projektowanej sieci 
wykonywać odcinkami nie krótszymi niż odległości między studniami. Rurociągi i 
obiekty k.d. posadowić na gruntach nośnych. 

 Wyloty WL1,WL2 wykonać jako typowy żelbetowy wylot kanalizacji deszczowej wg 
KPED 2.16 dla rurociągu dn300. Dno oraz skarpy rowu umocnić płytami betonowymi 
ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej na długości 2mb przed wylotem. 

 Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przeciwwilgo-
ciowo dwoma warstwami abizolu R+P. 

 Układkę projektowanej sieci i przykanalików należy wykonywać odcinkami nie krót-
szymi  niż to wynika z odległości pomiędzy studniami , bądź wpustami deszczowymi. 
Uzbrojenie sieci i sieć kanalizacji deszczowej należy posadowić na gruntach nośnych 
( potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika budowy ). 

 

11 Urządzenia obce i kolizje 
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Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczających pas drogowy występują urządzenia 

podziemne. W pasie drogowym przebiega  wodociąg i sieć telekomunikacyjna doziemna. 

Lokalizacja urządzeń podziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania.  

Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) 

uzbrojenia podziemnego.  

Mapy geodezyjne nie podają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbro-

jenia podziemnego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Dlatego założono, 

że: 

- sieci wodociągowe są standardowo posadowione ok. 1,60-1,80 m poniżej poziomu terenu 

- kable sieci  telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m poniżej poziomu terenu. 

W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonaw-

ca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną 

za eksploatację kolidujących urządzeń. 

 

 

12 WYTYCZNE WYKONANIA 

12.1 Opis wykonawczy robót 

- Rurociągi kanalizacji deszczowej ułożyć w wykopie wąsko przestrzennym wykonanym me-

chanicznie z wywozem urobku 

- przewidziano pełną wymianę gruntu na całej długości projektowanej sieci k.d. 

- Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociągi zasypywać ręcznie do wysokości ok. 30 cm 
nad rurę , ubijając ręcznie wypełnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm. 

- Wypełnienie piaszczyste wokół rur nie powinno zawierać cząsteczek większych niż 2,0 
mm. oraz innych zanieczyszczeń np. kamieni.  

- Dalsza zasypka mechaniczna z zagęszczeniem warstw co 25 cm.  
- Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia – 95% w skali Proktora w pasie zieleni  
- Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia – 97% w skali Proktora w pasie jezdni i 

chodników 
 
13 ODWODNIENIE 

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi 
asfaltowe, inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 
W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu dopuszcza się odwodnienie pompą, 
igłofiltrami lub inną metodą (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru). 
 

14 Warunki BHP 

 W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociągowej należy przestrzegać nastę-

pujących wymogów: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów BHP(dz.U nr 129,poz844) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w 

sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 

96 , poz.437 ) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, 

poz.93 ) 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z : 

- obowiązującymi normami 

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowa-

nie 

- instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i  stoso-

wanych urządzeń warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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15 Uwagi końcowe: 

 

 Całość robot wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz  zgodnie z „Warunka-

mi wykonania i nadzoru robót  montażowo-budowlanych-cz.II-Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

 Przed zasypaniem wykopów  należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powyko-

nawczą 

 W miejscach skrzyżowania rurociągu z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wy-

konywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 
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16 OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oświadczam że projekt budowlany :  
Odwodnienie drogi w ramach  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1241 W PRZEJ-
ŚCIE PRZEZ WOLĘ MŁOCKĄ na terenach oznaczonych dz. nr 255, 73, 82 obr 24 Wola 
Młocka 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


