
OPIS  TECHNICZNY 
  
do projektu  technicznego przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla 
przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. 
 
 
1. TEMAT OPRACOWANIA. 
 
Tematem opracowania jest projekt przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego 
dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- zlecenie inwestora 
- projekt zagospodarowania terenu 
- warunki techniczne odprowadzania wód deszczowych wydane przez Urząd Miejski 

Prószków 
- normy, przepisy branżowe i i wytyczne inwestora 
 
 
3. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi 
przez Urząd Gminy w Prószkowie do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypać 
warstwą piasku grubości 20 cm ponad wierzch rury. 
Materiały 

- Kanały  grawitacyjne wykonać należy z rur PVC kanalizacyjnych Dz 160mm łączonych 
na uszczelki   

- studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej wykonać z PE ø425mm 
 
Rury spustowe należy zakończyć koszami umożliwiającymi wstępne wyłapywanie 
zanieczyszczeń mechanicznych oraz czyszczenie rurociągów deszczowych.  
Ostatnią studzienkę deszczową Sd4 należy wykonać z osadnikiem o głębokości osadnika 
0,5m poniżej dna rury kanalizacyjnej. 
 
4. DRENAŻ OPASKOWY 
 
Projektuje się drenaż opaskowy wokół budynku. Zaprojektowany drenaż będzie przejmował 
wsiąkającą wodą deszczową i odprowadzał ja do kanalizacji deszczowej co zmniejszy 
zawilgocenie ścian fundamentowych. 
Drenaż wykonany będzie z perforowanych rur drenarskich PVC-U perforowanych Dn125 np. 
Wavin lub podobne w otulinie z włókniny syntetycznej. Następnie rury drenarskie należy 
obsypać żwirem frakcji 32 – 36 mm na wysokość co najmniej 20cm, a nastepnie żwir owinąć 
geowłókniną. Rury drenarskie układać z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku studzienki 
zbiorczej ø315, z której wody deszczowe odprowadzane będą do studzienki kanalizacyjnej 
Sd2. 
 
 
 



5. UWAGI 
• Roboty ziemne wykonywać w sposób mechaniczny, w pobliżu istniejącego uzbrojenia  

    podziemnego ręcznie 
• Po wykonaniu robót montażowych , a przed zasypaniem wykopu należy wykonać 

próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonać namiarów 
inwentaryzacyjnych przez uprawnionego geodetę. 

• Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji sanitarnych i przemysłowych” , normami i przepisami branżowymi, oraz 
warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miejski Prószków 
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