


„Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” Część 2 – ul. Kosmonautów 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o 
2 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

Projekt budowlano-wykonawczy  

TOM 05 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

 

 

• Strona tytułowa 

• Zawartość tomu – Tom 05 

• Spis tabel 

• Spis załączników 

• Spis rysunków 

• Opis techniczny 

• Tabele 

• Załączniki 

• Rysunki: 

- Plany sytuacyjne  

- Profile podłużne kanałów 

- Rysunki szczegółowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” Część 2 – ul. Kosmonautów 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o 
3 

 

SPIS TABEL 

Nr tabeli Nazwa 

Tabela nr 1 Obliczenia ilości wód opadowych i zbiorników retencyjnych rurowych 

Tabela nr 2 Zestawienie wpustów 

Tabela nr 3 Zestawienie studni 

Tabela nr 4 Zestawienie kanałów z odwodnienia torowiska 

Tabela nr 5 Zestawienie wylotów do rowów melioracyjnych 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

L.p Załącznik Symbol Data 

1 Warunki techniczne na zmianę średnicy 

wylotów do Ługowiny wydane przez 

DZMiUW 

W.ME.BWR.4600.133-2.2017 05.09.2017 

2 Uzgodnienie projektu przez Wody Polskie WR.5.A.434.34.2018.AŁ 05.04.2018 

3 Uzgodnienie projektu przez MPWiK 014213/18/KOU/AHr 10.04.2018 

4 Uzgodnienie projektu przez ZDiUM TUU.4261.1372.28116.2018.DS 02.05.2018 

5 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

kanalizacji deszczowej 
  

6 Karty informacyjne regulatorów przepływu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” Część 2 – ul. Kosmonautów 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o 
4 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys - arkusz TUTUŁ RYSUNKU Skala 

PW/OZ94/05-1.1 Plan sytuacyjny rejon Al. Stabłowickiej 1:500 

PW/OZ94/05-1.2 Plan sytuacyjny od Al. Stabłowickiej do rzeki Ługowiny 1:500 

PW/OZ94/05-1.3 Plan sytuacyjny od rzeki Ługowiny do końca proj. ul. Kosmonautów 1:500 

PW/OZ94/05-2.1 Profil podłużny kanału 1.1  1:100/500 

PW/OZ94/05-2.2 Profil podłużny kanału 1.2  1:100/500 

PW/OZ94/05-2.3 Profil podłużny kanału 2.1 1:100/500 

PW/OZ94/05-2.4 Profil podłużny kanału 2.2 1:100/500 

PW/OZ94/05-2.5 Profil podłużny kanału 3.1 i 3.2 1:100/500 

PW/OZ94/05-2.6 Profil podłużny kanału DN300 w ul. Trójkatnej 1:100/500 

PW/OZ94/05-3.1 Wylot kanału DN400 do rzeki Ługowiny 1:100 

PW/OZ94/05-3.2 Studzienka betonowa DN1000/1200 z kinetą 1:20 

PW/OZ94/05-3.3 Wpust uliczny 1:20 

PW/OZ94/05-3.4 Schemat podłączenia wpustów - 

PW/OZ94/05-3.5 Separatory 1:50 

PW/OZ94/05-3.6 Osadniki 1:50 

PW/OZ94/05-3.7 Schemat ułożenia rur w wykopie - 

PW/OZ94/05-3.8 Sposób zabezpieczenia istniejących sieci 1:25 

PW/OZ94/05-3.9 Wylot przykanalika do rowu melioracyjnego 1:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” Część 2 – ul. Kosmonautów 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o 
5 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA .......................................................................................................... 6 

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ............................................................................................................... 6 

1.2. INWESTOR ................................................................................................................................................... 6 

1.3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ............................................................................................................ 7 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................................................ 7 

1.5. ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (TOM 05) ....................................................................................... 7 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .......................................................................................................................... 8 

3. KANALIZACJA DESZCZOWA..................................................................................................................... 9 

3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ........................................................................................................................ 9 

3.2. ZAINWESTOWANIE TERENU ........................................................................................................................ 9 

3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE ......................................................................................................................... 10 

3.4. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA I OBLICZENIA ILOŚCI WÓD OPADOWYCH .......................................... 11 

3.5.  OCZYSZCZANIE WÓD DESZCZOWYCH ..................................................................................................... 12 

3.6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ...................................................................... 13 

3.7. MATERIAŁY DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ .................................................................. 16 

3.7.1 KANAŁY I PRZYKANALIKI ....................................................................................................................... 16 

3.7.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ...................................................................................................................... 16 

3.7.3 STUDZIENKI WPUSTÓW ULICZNYCH PŁASKICH ..................................................................................... 17 

3.7.4 STUDZIENKI WPUSTÓW ULICZNYCH Z BOCZNYM ODPŁYWEM .............................................................. 17 

3.7.5 PODŁĄCZENIE PRZYKANALIKÓW DO KANAŁÓW ................................................................................... 18 

3.7.6.  WYLOT KANALIZACJI DN400 (W1 I W2) DO CIEKU ŁUGOWINA ........................................................ 18 

3.7.7.  WYLOT KANALIZACJI DN400 (W3) DO ROWU Ł-13.6A ...................................................................... 19 

3.7.8 ELEMENTY ODWODNIENIA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO .................................................................. 19 

3.7.8. PARAMETRY OCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH .............................................................................. 19 

3.8.  PRACE ROZBIÓRKOWE ............................................................................................................................. 21 

4. WYKONAWSTWO ROBÓT. ....................................................................................................................... 22 

4.1. TRASOWANIE KANAŁÓW .......................................................................................................................... 22 

4.2. WYKOPY – ROBOTY ZIEMNE .................................................................................................................... 23 

4.3.  MONTAŻ PRZEWODU ................................................................................................................................ 23 

4.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW .................................................................................................................. 23 

4.5. ODBIÓR TECHNICZNY ............................................................................................................................... 24 

4.6 ZASYPKA WYKOPU ..................................................................................................................................... 25 

5. UKŁADANIE KANAŁÓW I BUDOWA WYLOTU ................................................................................... 25 

5.1. UKŁADANIE KANAŁÓW POSADOWIONYCH POWYŻEJ ZWIERCIADŁA WODY 
GRUNTOWEJ NA GRUNTACH NOŚNYCH ORAZ POSADOWIENIE WYLOTU. ............................... 25 

5.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW POSADOWIONYCH PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ. .................. 26 

5.3 UKŁADANIE RUROCIĄGÓW NA SŁABYCH GRUNTACH. .............................................................. 26 

5.4. SPOSÓB WYKONANIA SZALUNKU WYKOPU. ................................................................................. 27 

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNEJ 
WŁĄCZONEJ DO SIECI MIEJSKIEJ. ........................................................................................................... 27 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 27 

6.2. ODBIORY ................................................................................................................................................... 28 

6.3. PRZEJĘCIA DO EKSPLOATACJI ................................................................................................................. 29 



„Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” Część 2 – ul. Kosmonautów 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o 
6 

 

7. UWAGI KOŃCOWE ..................................................................................................................................... 30 

 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

W RAMACH ZADANIA: 
 

„BUDOWA OSI ZACHODNIEJ WE WROCŁAWIU W CIAGU DROGI 
KRAJOWEJ NR 94 – CZĘŚĆ 2 - UL. KOSMONAUTÓW”  

1. CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA 

1.1 Nazwa obiektu budowlanego 

Dokumentacja projektowa obejmuje rozwiązania zamienne do zaprojektowanych w ramach 

zadania pod nazwą: 

„Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu 

od zachodniego przyczółku wiaduktu nad linią kolejową 273 relacji Wrocław Szczecin 

do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej), na odcinku ok. 2610m”. 

Część 2 kontraktu pod nazwą: 

„02100 – Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94.” 

 

Niniejsza dokumentacja obejmuje rozwiązania do zmiany decyzja ZRID nr 4/10 z dnia 

5 marca 2010r., zmienionej decyzjami: Nr I-D-454/12 z dnia 28.12.2012, Nr 9 /13 z dnia 

04.06.2013, Nr 10 /14 z dnia 24.04.2014, Nr 1 /16 z dnia 20.01.2016, Nr 26 /16 z dnia 

16.11.2016, Nr 20 /17 z dnia 02.08.2017 

 

1.2. Inwestor 

Prezydent Wrocławia  

Sukiennice 9, 20-107 Wrocław  

Reprezentowany przez:  

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 
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1.3. Nazwa jednostki projektowej 

Konsorcjum firm : 

Biuro Projektów Dróg i Mostów  

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.  

ul. Ojca Beyzyma 10/1 

53-204 Wrocław 

 

EGIS Polska Inżynieria Sp. z o.o. 

ul. Puławska 182 

02-670 Warszawa 

Adres do korespondencji: 

Ul. Bukowskiego 2 

52-418 Wrocław 

Jednostką projektową odpowiedzialną za opracowanie projektu branży melioracyjnej dla 

części 2 kontraktu jest Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr ZP/PN/02100/05/2017 z dnia 28.02.2017r. zawarta 

pomiędzy Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o., a Konsorcjum firm. 

1.5. Zakres niniejszego opracowania (Tom 05)  

Zakres opracowania - projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej 

na potrzeby zmiany decyzji ZRID nr 4/10 z dnia 05.03.2010r. obejmuje: 

• Pozostawienie istniejącej kanalizacji deszczowej jezdni północnej ul. Kosmonautów 

o długości około 400m w rejonie skrzyżowania z Aleją Architektów w zlewni rowu Ł-14, 

wykonanej w ramach budowy pętli wjazdowej na osiedle Nowe Żerniki.  

• Pozostawienie bez zmian istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 

opadowe z połowy obiektu mostowego WD1A i fragmentu jezdni wzdłuż murów 

oporowych O-3 i O-4 do kanalizacji deszczowej w zlewni rowu S-2. 

• Zmianę lokalizacji kanalizacji deszczowej na całej długości ul. Kosmonautów i Alei 

Stabłowickiej, w dostosowaniu do nowego układu drogowego i torowego. 

• W projekcie podstawowym kanalizacja deszczowa projektowana była jak dla drogi klasy 

G, dla deszczu o prawdopodobieństwie 50%. Zgodnie z obecnymi przepisami 

ul. Kosmonautów należy projektować klasy GP, czyli dla prawdopodobieństwa 20%. 

Ilość powstających wód opadowych z projektowanej ul. Kosmonautów będzie zatem 

większa niż zakładał projekt pierwotny. Zgodnie z obowiązującą do 4.11.2019r. decyzją - 

pozwoleniem wodnoprawnym do cieku Ługowina z ul. Kosmonautów można 

odprowadzić wody opadowe w ilości 58 dm3/s (poprzez wylot W1) oraz 107 dm3/s 

(poprzez wylot W2). Do rowu Ł-13.6A (poprzez wylot W3) można odprowadzić 155l/s. 
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• W uzgodnieniu z DZMIUW chwilowe ilości wód odprowadzane do Ługowiny nie ulegną 

zmianie, a nadmiar wód będzie retencjonowany w kanalizacji deszczowej o 

zwiększonych średnicach (DN600). Przed wylotem do Ługowiny zastosowane będą 

regulatory odpływu.  

• Dla zlewni rowu Ł-13.6 (poprzez wylot W3), zgodnie z warunkami Zarządu Zieleni 

Miejskiej planuje się zmniejszenie odpływu do odbiornika ze 155 l/s do 50l/s, z uwagi na 

zastosowanie retencji kanałowej na odcinku Al. Stabłowickiej projektowanym przez 

BIPROGEO. 

• Podobnie jak w projekcie podstawowym przewiduje się odprowadzenie wód z drenażu 

zielonego torowiska i punktowych odwodnieni przy przystankach do rowu Ł-16A i Ł-

13.6A lub do kanalizacji deszczowej, jeśli na danym odcinku brak jest rowów. 

• Wody opadowe z chodników i ścieżek rowerowych odprowadzić na przyległy teren 

zielony. 

• Przed wylotami W1, W2, W3 zaprojektowano urządzenia do podczyszczania wód 

opadowych (osadniki piasku i separatory substancji ropopochodnych). 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

• Umowa z WI na wykonanie dokumentacji projektowej 

• Wytyczne Zamawiającego – materiały przetargowe 

• Uzyskane warunki techniczne 

• Decyzja nr 4/10 z dnia 05.03.2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod 

nazwą: Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, 

od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 273 relacji Wrocław – Szczecin 

do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. jeżowskiej) na odcinku ok. 2610m, oraz 

późniejsze decyzje zmieniające powyższą 

• Decyzja nr WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/2009 z dnia 02.11.2009 o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi 

krajowej nr 94 we Wrocławiu” 

• Obowiązująca decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód i 

budowę urządzeń wodnych. 

• Wizja lokalna w terenie  

• Mapa geodezyjna do celów projektowych 

• Obowiązujące przepisy i normy 



„Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” Część 2 – ul. Kosmonautów 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o 
9 

 

3. KANALIZACJA DESZCZOWA 

3.1. Opis stanu istniejącego 

Za wyjątkiem zrealizowanych wcześniej odcinków ul. Kosmonautów (między AOW, a Aleją 

Achitektów), które posiadają kanalizację deszczową, w stanie obecnym woda z jezdni ul. 

Kosmonautów, pobocza i skarp nasypu drogowego ul. Kosmonautów trafia bezpośrednio na 

teren przyległy do drogi i dalej do gruntu. Na krótkich odcinkach tj. w rejonie ul. Jeżowskiej 

wody opadowe trafiają do istniejących rowów przydrożnych z wylotem do rowu Ł-13.6. 

W rejonie Al. Architektów zrealizowano fragment ul. Kosmonautów z kanalizacją deszczową 

w zlewni rowu Ł-14, którą przewiduje się pozostawić bez zmian.  

Zgodnie z decyzją ZRID nr 4/10 z dnia 5 marca 2010r. zrealizowano już mostek na cieku 

Ługowina i przebudowę Ługowiny poniżej ul. Kosmonautów. 

3.2. Zainwestowanie terenu 

Na trasie projektowanych kanałów deszczowych występuje istniejące i projektowane 

uzbrojenie podziemne tj. kable elektryczne, telefoniczne, projektowana sieć wodociągowa. 

Część sieci w ramach planowanej przebudowy ulegnie likwidacji lub przebudowie. 

Prace w terenie uzbrojonym należy wykonywać ręcznie,  po  uprzednim powiadomieniu 

użytkowników sieci. Sieci istniejące nie ulęgające likwidacji zabezpieczyć zgodnie 

z wymaganiami właścicieli sieci. W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów 

z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia 

przebiegu istniejących sieci. Należy liczyć się z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci 

uzbrojenia terenu. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyć 

w następujący sposób: 

• kabel w miejscu skrzyżowania odkopać sposobem ręcznym; 

• istniejący kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną Ø100 na całej szerokości wykopu;  

• kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka np. 10x10cm (lub kątownika np. 

50×50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony; 

• przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia 

zdemontować. 
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Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową należy przekroczyć w następujący sposób: 

• w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym; 

• rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna 

podłożyć deski podtrzymujące rurę na całym obwodzie styku cięgna; 

• przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdmontować. 

Przed wykonywaniem prac na skrzyżowaniach z sieciami obcymi należy powiadomić 

Użytkowników poszczególnych sieci i urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót. 

3.3. Warunki geologiczne 

Budowę geologiczną rozpoznano na podstawie otworów archiwalnych i wierceń wykonanych 

w 2008r. i w 1013r.  

W ciągu ul. Kosmonautów w warstwach górnych, do głębokości ok. 0,5m poniżej poziomu 

terenu zalega humus. Poniżej znajdują grunty piaszczyste (pospółki, piaski drobne, średnie i 

grube oraz żwiry). Wody gruntowe występują na głębokości od ok. 0,8 do 1,8 m poniżej 

istniejącego terenu. Od początku przebudowy do wysokości ul. Fieldorfa poniżej 2 mppt 

zalegają twardoplastyczne iły 

Otwór nr 7/9 

Rejon ul. Jeżowskiej: Kanalizacja posadowiona będzie w piaskach gruntach piaszczystych lub 

w iłach twardoplastycznych. W otworze 7/9nie stwierdzono występowania wody gruntowej, a 

jedynie sączenia na głębokości 2m. 

Otwór nr 2 

Rejon skrzyżowania z al. Stabłowicką: W poziomie posadowienia kanalizacji znajdują się 

grunty piaszczyste. Woda ustabilizowana występuje na głębokości 1,2m ppt. tj. na rzędnej 

115,30 mnpm. Rzędna dna kanalizacji w tym rejonie wynosi około 115,50. 

Otwór nr 7 i 14/6 

Rejon pętli autobusowej: W poziomie posadowienia kanalizacji znajdują się grunty 

5piaszczyste. Woda nawiercona i ustabilizowana występuje na głębokości 1,8-1,4m ppt. tj. na 

rzędnej 114,70-114,90 mnpm. Rzędna dna kanalizacji w tym rejonie wynosi około 114,20 

Otwór nr 23 

Lewa strona Ługowiny: W poziomie posadowienia kanalizacji znajdują się grunty 

piaszczyste. Woda nawiercona i ustabilizowana występuje na głębokości 1,4m ppt. tj. na 

rzędnej 114,30 mnpm. Rzędna dna kanalizacji w tym rejonie wynosi około 114,00. 
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Otwór nr 9 i 102/1 

ul. Grabowa: W poziomie posadowienia kanalizacji znajdują się grunty piaszczyste. Woda 

nawiercona i ustabilizowana występuje na głębokości 1,3-1,4m ppt. tj. na rzędnej 114,00-

114,20 mnpm. Rzędna dna kanalizacji w tym rejonie wynosi około 114,00. 

Otwór nr 9/7 

ul. Białodrzewna: W poziomie posadowienia kanalizacji znajdują się grunty piaszczyste. 

Woda nawiercona i ustabilizowana występuje na głębokości 0,3m ppt. tj. na rzędnej 

114,50mnpm. Rzędna dna kanalizacji w tym rejonie wynosi około 114,50. 

Otwór nr 19/7 

al. Architektów: W poziomie posadowienia kanalizacji znajdują się grunty piaszczyste. Woda 

nawiercona i ustabilizowana występuje na głębokości 1,4m ppt. tj. na rzędnej 114,80 mnpm. 

Rzędna dna kanalizacji w tym rejonie wynosi około 115,30. 

Projektowane kanały φ300 znajdują się powyżej zwierciadła wody. Wzdłuż głębszych 

kanałów φ600 (rejon Ługowiny) poziom wód gruntowych kształtuje się na poziomie dna 

kanalizacji. Odwodnienie wykopów prowadzić za pomocą drenażu ułożonego w dnie wykopu 

w obsypce żwirowej. W przypadku wyższego niż w dokumentacji geologicznej poziomu 

wody gruntowej dopuszcza się stosowanie igłofiltrów w porozumieniu z Inżynierem i w 

dostosowaniu do rzeczywistych warunków zastanych na budowie. 

3.4. Założenia do projektowania i obliczenia ilości wód opadowych 

Rozwiązania sytuacyjne kanalizacji deszczowej opracowano w dostosowaniu do 

zaprojektowanego układu drogowego, torowego oraz istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia terenu. Układ wysokościowy kanałów deszczowych zaprojektowano w 

dostosowaniu do niwelety ulicy i torowiska oraz lokalizacji i głębokości istniejących 

odbiorników wód deszczowych.  

Ilość wód opadowych z projektowanej drogi obliczono zgodnie z Rozporządzeniem  MTiGM 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dział IV Rozdział 1 „Urządzenia odwadniające oraz 

odprowadzające wodę”) przy następujących założeniach: 

• natężenie deszczu dla drogi klasy GP: p=20% (c = 5 lata), q = 132 l/s*ha, 

• czas trwania deszczu: 15 min 

• współczynniki spływu: 
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− b) tereny utwardzone ulic głównych i bocznych ψ = 0,9 

− c) tereny utwardzone chodników ψ = 0,75 

− d) tereny ścieżki rowerowej  ψ = 0,75 

• ilość wód Q = q * F * ψ 

Rurowe zbiorniki retencyjne: 

Pojemność rurowych zbiorników retencyjnych DN600 obliczono dla deszczu trwającego 

15min, przy założeniu spiętrzenia w kanalizacji H=0,4m.  

Pojemność zbiorników obliczono wg wzoru: Vzr = (Q – Qod) * 15 min * 60 s * 1,2 

Obliczenia ilości wód opadowych i dobór pojemności oraz długości rurowych zbiorników 

retencyjnych wg tabeli nr 1. 

Dla deszczy nawalnych o większym natężeniu deszczu miarodajnego, zbiorniki rurowe 

DN600 posiadają zapas pojemności około 50% (przy spiętrzeniu 0,6m). 

Regulatory przepływu: 

Przed wylotami W1, W2 zaprojektowano regulatory przepływu o wydajnościach określonych 

w warunkach właścicieli odbiorników i w pozwoleniu wodnoprawnym. 

• Wylot W1: regulator o wydajności 58l/s , przy spiętrzeniu w studni D1.2 H=0,4m 

• Wylot W2: regulator o wydajności 107l/s , przy spiętrzeniu w studni D2.2 H=0,4m 

• Na wylocie W3 z uwagi na przyjętą retencję kanałową z regulatorem powyżej studni 

D3.4 (wg projektu BIPROGEO), nie projektuje się regulatora przepływu. 

3.5.  Oczyszczanie wód deszczowych 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014r (Dz. Ustaw poz. 1800) w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe 

i roztopowe ujęte w szczelne lub zamknięte systemy kanalizacyjne z terenów miejskich 

(w ilości, jaka powstaje z opadów o natężaniu co najmniej 15 l/s*ha), powinny być 

oczyszczone przed wprowadzeniem do wód w taki sposób, aby w odpływie ilość zawiesin 

ogólnych nie była większa od 100 mg/l a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15 

mg/l.  

Zaprojektowano oczyszczalnie wód deszczowych przed wylotami kanalizacji deszczowej do 

odbiorników. 

Orientacyjne wymagane pojemności osadników obliczono wg wzoru V=(Ns*200)/1. 
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Dobór minimalnej pojemności osadników zanieczyszczeń: 

• WYLOT W1: V = 31,9 x 200 = 6380 dm3
 

• WYLOT W2: V = 18,6 x 200 = 3720 dm3
 

• WYLOT W3: V = 12,1 x 200 = 2420 dm3
 

Orientacyjne wymagane powierzchnie osadników obliczono wg wzoru Ap=(2xNs*3,6)/36. 

Dobór wymaganej powierzchni osadnika zanieczyszczeń: 

• WYLOT W1: Ap = 2 x (31,9 x 3,6/36) = 6,4 m2
 

• WYLOT W2: Ap = 2 x (18,6 x 3,6/36) = 3,72 m2
 

• WYLOT W3: Ap = 2 x (12,1 x 3,6/36) = 2,42 m2
 

Parametry dobranych urządzeń do podczyszczania: 

Numer 
wylotu 

Nazwa odbiornika 

Parametry osadnika 

 
Przepływ przez 

urządzenia 

 
Ilość wód 

wymagająca 
podczyszczania 

Wydajność 
separatora 

(nominalna/ 
maksymalna) 

Średnica 
wewnętrzna 

Pojemność 
czynna 

osadnika 

   

- - mm dm3 l/s l/s l/s 

W1 
Most na 

Ługowinie 
3000 10000 58 31,9 

Separator 
koalescencyjny 

ESK 80 

W2 
Most na 

Ługowinie 
2500 5000 107 18,6 

Separator 
koalescencyjny 

ESK 120 

W3 

Studnia na 
zarurowanym 

rowie Ł-13-6A 
D800 

2000 4000 50 12,1 
Separator 
lamelowy 

ESL15/150 

 

3.6. Rozwiązania sytuacyjne kanalizacji deszczowej 

Zlewnia wylotu W1: 

Wzdłuż ul. Kosmonautów, na odcinku od wylotu W1 do ul. Jeżowskiej zaprojektowano dla 

każdej jezdni osobną kanalizację deszczową oraz wspólną oczyszczalnie wód deszczowych 

przed wylotem W1. W studni D1.2 zaprojektowano regulator przepływu o wydajności 58l/s 

przy spiętrzeniu H=0,4m. 

Dla zlewni wylotu W1 zgodnie z tabelą 1 zaprojektowano retencję w kanale DN600, która 

przy spiętrzeniu H=0,4m powinna mieć minimalną długość L=1098m. 

Zestawienie kanałów deszczowych: 

• Kanał o średnicy φ600mm (jezdnia północna), na odcinku OS1 – D1.13, o łącznej 

długości 579m 
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• Kanał o średnicy φ600mm, na odcinku OS1 – D1.2, o łącznej długości 5m 

• Kanał o średnicy φ400mm, na odcinku D1.2 – W1, o łącznej długości 17m 

• Kanał o średnicy φ400mm (jezdnia północna), na odcinku D1.2 – W1, o łącznej 

długości 364m 

• Kanał o średnicy φ300mm (jezdnia północna), na odcinku D1.20 – D1.26, o łącznej 

długości 271m 

• Kanał o średnicy φ600mm (jezdnia południowa), na odcinku OS1 – D1.38, o łącznej 

długości 559m 

• Kanał o średnicy φ400mm (jezdnia południowa), na odcinku D1.38 – D1.47, o 

łącznej długości 387m 

• Kanał o średnicy φ300mm (jezdnia południowa), na odcinku D1.47 – D1.53, o 

łącznej długości 273m 

• Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ϕ160 i ϕ200 (Wp1.7) 

• Wylot DN400 do mostu na cieku Ługowina 

• Osadnik zanieczyszczeń OS1 +  separator koalescencyjny S1 

Zlewnia wylotu W2: 

Wzdłuż ul. Kosmonautów, na odcinku od wylotu W2 do Ługowiny do wysokości kąpieliska 

Glinianki zaprojektowano dla każdej jezdni osobną kanalizację deszczową oraz wspólną 

oczyszczalnie wód deszczowych przed wylotem W2. W studni D2.2 zaprojektowano 

regulator przepływu o wydajności 107l/s przy spiętrzeniu H=0,4m. 

Dla zlewni wylotu W2 zgodnie z tabelą 1 zaprojektowano retencję w kanale DN600, która 

przy spiętrzeniu H=0,4m powinna mieć minimalną długość L=595m. 

Zestawienie kanałów deszczowych: 

• Kanał o średnicy φ600mm (jezdnia północna), na odcinku OS2 – D2.10, o łącznej 

długości 335m 

• Kanał o średnicy φ600mm, na odcinku OS2 – D2.2, o łącznej długości 5m 

• Kanał o średnicy φ400mm, na odcinku D2.2 – W2, o łącznej długości 17m 

• Kanał o średnicy φ300mm (jezdnia północna), na odcinku D2.10 – D2.12, o łącznej 

długości 128m 

• Kanał o średnicy φ600mm (jezdnia południowa), na odcinku OS2 – D2.22, o łącznej 

długości 323m 
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• Kanał o średnicy φ400mm (jezdnia południowa), na odcinku D2.22 – D2.29, o 

łącznej długości 297m 

• Kanał o średnicy φ300mm (jezdnia południowa), na odcinku D2.29 – D2.34, o 

łącznej długości 267m 

• Kanał o średnicy φ250mm na odcinkach D2.18 do D2.35 oraz D2.31 do D2.31a o 

łącznej długości 18m 

• Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ϕ160 i ϕ200 (Wp2.9 i Wp2.10a) 

• Wylot DN400 do mostu na cieku Ługowina 

• Osadnik zanieczyszczeń OS2 +  separator koalescencyjny S2 

Zlewnia wylotu W3: 

Na projektowanym odcinku al. Stabłowickiej, zaprojektowano dla każdej jezdni osobną 

kanalizację deszczową oraz wspólną oczyszczalnie wód deszczowych przed wylotem W3 do 

studni DN1500 na zarurowanym rowie  Ł-13.6A. D0 studni D3.4 włączona jest kanalizacja 

deszczowa z dalszego odcinka al. Stabłowickiej (wg odrębnego projektu). Ilość 

odprowadzanych wód opadowych z dalszego odcinka wynosi 5l/s.   

Zestawienie kanałów deszczowych: 

• Kanał o średnicy φ400mm (jezdnia prawa), na odcinku DZ1 – D3.4, o łącznej 

długości 167m 

• Kanał o średnicy φ300mm (jezdnia lewa), na odcinku D3.1 – D3.10, o łącznej 

długości 172,4m 

• Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ϕ160 

• Wylot DN400 do studni DN1500 na zarurowanym rowie  Ł-13.6A 

• Osadnik zanieczyszczeń OS3 + separator lamelowy S3. 

Zlewnia kanału DN300 w ul. Trójkątnej 

• Kanał o średnicy φ300mm (ul. Trójkątna), na odcinku D5.1 – D5.3, o łącznej 

długości 43m 

• Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ϕ160 

Odwodnienie torowiska 

W ramach projektu branży torowej zaprojektowano obustronny drenaż torowiska zielonego 

oraz odwodnienia punktowe przy przystankach. 
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W projekcie kanalizacji deszczowej zaprojektowano przykanaliki od najniżej położonych 

studzienek torowych (opisanych w projekcie „OT”) do istniejącego rowu Ł-16A lub 

projektowanego Ł-13.6A oraz do kanalizacji deszczowej. 

W tabeli nr 4 zestawiono przykanaliki z odwodnienia torowego. 

W tabeli nr 5 zestawiono wyloty z drenażu torowiska i kanalizacji deszczowej do rowów 

melioracyjnych wraz podaniem sekundowych odpływów do odbiornika. 

3.7. Materiały do budowy sieci kanalizacji deszczowej 

Materiały do budowy kanalizacji deszczowej dostosowano do aktualnych wytycznych 

MPWIK, wprowadzając zmiany w minimalnym wymaganym zakresie w stosunku 

do projektu podstawowego. 

3.7.1 Kanały i przykanaliki  

Kanały deszczowe o średnicach φ250, φ300, φ400, φ600mm projektuje się z rur 

kanalizacyjnych i kształtek PEHD lub PP o sztywności obwodowej SN8 – 8kN/m2, łączonych 

kielichowo lub na dwuzłączki systemowe z uszczelkami.  

Przykanaliki od wpustów ulicznych  i odwodnienia torowego φ160mm i 200mm projektuje 

się z rur i kształtek kanalizacyjnych PEHD lub PP, SN8, łączonych kielichowo lub 

na dwuzłączki systemowe. Dopuszcza się przykanaliki PVC-U, SN8, lite, niespienione. 

Dopuszcza się rury i kształtki dwuścienne, wewnętrznie gładkie, zewnętrznie karbowane, 

zgodne z normą PN-EN-13476-3 lub rury lite, niespienione. MPWiK zaleca zastosowanie  rur 

ze ścianką monolityczną. 

Dla większości przykanalików zaprojektowano syfony – zamknięcie wodne (2 x łuk 450), za 

wyjątkiem płytko posadowionych wpustów. Syfony wykonać wg rysunku szczegółowego 

wpustu. Wpusty wraz z przykanalikami zestawiono w tabelach nr 2 

3.7.2 Studnie kanalizacyjne   

W ciągu kanalizacji deszczowej, na załamaniach trasy i połączeniu z kanałami bocznymi 

projektuje się studnie rewizyjne i połączeniowe z kinetą, o średnicy φ1000 (w ciągu kanałów 

φ250 – 400mm) oraz φ1200 (w ciągu kanałów φ600). Studzienki wykonać z elementów 

prefabrykowanych z betonu min. C35/45, klasa ekspozycji min. XA1, wodoszczelnego min. 

W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, łączonych na uszczelki gumowe i osadzonymi fabrycznie 

systemowymi przejściami szczelnymi dla rur PEHD lub PP, PVC-U.  

W studniach należy montować zgodnie z PN-EN 124:2000 włazy żeliwne, okrągłe o średnicy 

φ600mm kołnierzowe, z wypełnieniem betonowym, z 2-4 otworami. Włazy muszą być 
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osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Nie dopuszcza się włazów 

z częściami ruchomymi (śruby, rygle). Pokrywy włazów montowanych w jezdni, chodniku 

i ścieżce rowerowej powinny mieć fabrycznie montowane uszczelki.  

Pod włazy należy zastosować asymetryczne zwężki betonowe prefabrykowane φ1000/625, 

φ1200/625 o wysokości 60cm. Dla płytkich studni należy zastosować płyty pokrywowe 

żelbetowe.  

Wszystkie elementy studni muszą posiadać dopuszczenie do zabudowę w drogach. 

Do regulacji wysokościowej włazów należy stosować pierścienie dystansowe z tworzywa 

sztucznego - polimerowe o wysokości 100/800/600mm (dla jednej studni maksymalnie 3 

pierścienie regulacyjne o łącznej wysokości 30cm). 

Przewiduje się: 

• w studniach zlokalizowanych w jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej 

(o konstrukcji wzmocnionej) – włazy  klasy D 400 

• w  pozostałych studniach – włazy klasy B125  

Zejście na dno studni po fabrycznie montowanych stopniach żeliwnych typu ciężkiego.   

W wypadku braku nawierzchni utwardzonej – w terenie zielonym należy zabezpieczyć włazy 

studni rewizyjnych obudową betonową C20/25 o wymiarach 2,0 x 2,0 i grubości 0,2m.  

Zestawienie studni, typu włazu, obetonowania wg tabeli nr 3 

3.7.3 Studzienki wpustów ulicznych płaskich  

Zaprojektowano, dla wpustów płaskich (zlokalizowanych przy obniżonym krawężniku – 

w zatokach autobusowych, przy przejściach dla pieszych) studzienki betonowe z elementów 

prefabrykowanych z betonu  min. C35/45, o średnicy φ500mm lub φ450mm, z osadnikiem 

głębokości min. 0,5m. Część denna wraz z przejściem szczelnym dla przykanalika powinna 

być wykonana jako 1 element. 

Przyjęto wpusty ściekowe płaskie o wymiarach 400x600mm, żeliwne, kołnierzowe, z koszem 

na zanieczyszczenia i z kratą mocowaną zawiasowo klasy D400 wg PN-EN 124/2000. 

Pod wpusty żeliwne należy zastosować zbrojony krąg wieńczący przystosowany 

do zamontowania kosza na zanieczyszczenia.  

W zakładzie prefabrykacji studni wpustowych należy wykonać przejścia szczelne 

dla przykanalików PEHD lub PP lub PVC φ160mm lub φ200mm. 

3.7.4 Studzienki wpustów ulicznych z bocznym odpływem 

Studzienki dla wpustów z bocznym odpływem zaprojektowano z elementów 
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prefabrykowanych z betonu C35/45, o średnicy φ500mm lub φ450mm, łączonych 

na uszczelki.   

Podłoże pod studzienki należy wykonać z betonu C8/10 o grubości 10 cm. W kręgu 

pośrednim z wylotem bocznym należy osadzić przejścia szczelne dla rur PEHD, PP lub PVC 

φ160mm lub φ200mm.  

Przyjęto wpusty uliczne z bocznym odpływem klasy C250, żeliwne, z zawiasem i koszem 

na zanieczyszczenia, dostosowane do krawężnika wysokości H=12cm, do montażu w 

krawężniku (rzędną góry pokrywy należy posadowić na równi z rzędną góry krawężnika) 

zgodnie z PN-EN-124:2000.  

3.7.5 Podłączenie przykanalików do kanałów  

Schematy podłączenia przykanalików do kanałów przedstawiono na rysunku nr PB/OZ94/05-3.4 

Zaprojektowano trzy rodzaje podłączenia przykanalika do kanału: 

a) Włączenie do projektowanej studni (wpustu), przez fabrycznie osadzone przejście 

szczelne dla rur PEHD, PP DN150 lub DN200. 

b) Włączenie do projektowanych odcinków kanałów deszczowych z PEHD/PP należy 

wykonać za pomocą trójników skośnych D/160/450 lub D/200/450 skierowanych pod 

kątem do góry i dodatkowych łuków (kolan). Ostateczne rozwiązania należy dostosować 

do warunków rzeczywistych w trakcie realizacji kanałów. Po ułożeniu przykanalika z 

określonym w projekcie spadkiem należy dopasować kąt zamontowania trójnika na 

kanale głównym oraz kąt dodatkowego kolana. 

c) Włączenie do projektowanych odcinków kanałów deszczowych z PEHD (osiowo) należy 

wykonać za pomocą trójników skośnych D/160/450 lub D/200/450 skierowanych 

poziomo i dodatkowych łuków (kolan). Ostateczne rozwiązania należy dostosować do 

warunków rzeczywistych w trakcie realizacji kanałów. Po ułożeniu przykanalika z 

określonym w projekcie spadkiem należy dopasować kąt zamontowania trójnika na 

kanale głównym oraz kąt dodatkowego kolana. 

3.7.6.  Wylot kanalizacji DN400 (W1 i W2) do cieku Ługowina 

Zaprojektowano zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym z 2010r. dwa wyloty do 

wykonanego już mostku na cieku Ługowina. W stosunku do projektu podstawowego 

zmniejszono średnice wylotów na DN400.  

Wyloty należy wykonać jako szczelne, poprzez nawiecenie otworu w ścianie mostu 

diamentową wiertnicą do betonu. Średnica otworu powinna być większa od zewnętrznej 
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średnicy osadzanej rury kanalizacyjnej o 100mm. Środek otworu musi znajdować się na 

łączeniu prefabrykatów.  

Od strony gruntu oraz od wewnątrz mostku należy wykonać przejście szczelne łańcuchowe. 

Wewnątrz otworu DN500 na styku obu prefabrykatów umieścić 10cm odcinki polimerowego 

sznura pęczniejącego, zgodnie ze szczegółem na rysunku nr PB/OZ94/05-3.1. 

3.7.7.  Wylot kanalizacji DN400 (W3) do rowu Ł-13.6A 

Zaprojektowano zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym z 2010r. wylot W3 (DN400)  

z kanalizacji deszczowej z al. Stabłowickiej do studni DN1500 (Dz1) na projektowanym 

zarurowaniu rowu Ł-13.6A.  

3.7.8 Elementy odwodnienia torowiska tramwajowego  

Zgodnie z projektem branży torowej zaprojektowano: 

• odwodnienie torowiska na peronach za pomocą korytek torowych z odprowadzeniem 

wód opadowych do studzienek rewizyjnych na drenażu torowiska 

• obustronny drenaż torowiska z odprowadzeniem wód przesiąkowych do studzienek 

rewizyjnych. 

W ramach projektu kanalizacji deszczowej przewiduje się odbiór wody opadowej z ww. 

studzienek za pomocą przykanalików DN150 / Dn200mm, PEHD lub PP lub PVC-U, SN8. 

Przykanaliki ze studzienek torowych opisano jako OT i zestawiono w tabeli nr 4. 

Część przykanalików odprowadza wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, a 

część do rowów: Ł-16A i Ł-13.6A. 

Wyloty przykanalików z odwodnienia torowego do rowów melioracyjnych zaprojektowano 

jako prefabrykowane, średnio 50cm nad dnem rowu. Wyloty należy posadowić na warstwie 

betonu. Rów w miejscu wylotu należy umocnić brukiem kamiennym, spoinowanym zaprawą 

cementową, na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wyloty przykanalików do rowu wykonać wg rys. nr PB/OZ94/05-3.9 

Warunki posadowienia kanałów na odcinkach poza torowiskiem - zgodnie z pkt 5. opisu 

technicznego. 

3.7.8. Parametry oczyszczalni wód deszczowych 

Parametry dobranych urządzeń do podczyszczania: 

Numer 
wylotu Nazwa odbiornika 

Parametry osadnika 
poziomego 

 
Przepływ przez 

urządzenia 

 
Ilość wód 

wymagająca 
podczyszczania 

 
Typ separatora 

Średnica 
wewnętrzna 

Pojemność 
czynna 
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osadnika 
- - mm dm3 l/s l/s l/s 

W1 
Most na 

Ługowinie 
3000 10000 58 31,9 

Separator 
koalescencyjny 

ESK 80 

W2 
Most na 

Ługowinie 
2500 5000 107 18,6 

Separator 
koalescencyjny 

ESK 120 

W3 

Studnia na 
zarurowanym 
rowie Ł-13.6A 

D800 

2000 4000 50 12,1 
Separator 
lamelowy 
S15/150 

 

 

Wymagania dla osadników: 

• korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego min. 

C35/45, nasiąkliwość betonu <5%, W8, w/c<0,45, łączonych na uszczelki 

gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki 

bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000) 

• kręgi pośrednie tej samej średnicy co korpus oraz pokrywa betonowa z betonu min 

C35/45, nasiąkliwość betonu <5%, W8, w/c<0,45; właz żeliwny DN600 klasy B125 (z 

wypełnieniem betonowym) 

• deflektor na wlocie dostosowany do średnicy rury dopływowej - wyposażenie 

wewnętrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU  

• osadnik musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE 

wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla średnic DN1000-1200) lub krajową deklarację 

zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Aprobaty 

Technicznej; 

• wszystkie elementy osadnika należy wykonać o parametrach wytrzymałościowych 

umożliwiających najazd pojazdami ciężkimi. 

Wymagania dla separatora lamelowego: 

• korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego 

C35/45, nasiąkliwość betonu <5%, W8, w/c<0,45, łączonych na uszczelki 

gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki 

bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)  

• kręgi pośrednie tej samej średnicy co korpus oraz pokrywa betonowa z betonu min 

C35/45, nasiąkliwość betonu <5%, W8, w/c<0,45, właz żeliwny DN600 klasy B125 (z 

wypełnieniem betonowym) 
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• separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na 

zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości 

użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną 

Techniczną 

• urządzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji 

ropopochodnych i wtórnym zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie 

maksymalnym, potwierdzone badaniami 

• przegrody wewnętrzne wydzielające komory: wlotową, magazynowania i wylotową 

wykonane z PEHD 

• wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemożliwiająca kontakt z 

dopływającymi wodami opadowymi i wypłukiwanie odseparowanych zanieczyszczeń 

• komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzięki przykryciu wykonanym z 

tworzywa sztucznego, która uniemożliwia wtórne zanieczyszczenie ścieków również 

w przypadku spiętrzenia ścieków za separatorem 

Wymagania dla separatora koalescencyjnego: 

• korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego 

C35/45, łączonych na uszczelki gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-

1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)  

• kręgi pośrednie tej samej średnicy co korpus oraz pokrywa betonowa z betonu min 

C35/45, właz żeliwny DN600 klasy B125 (z wypełnieniem betonowym) 

• separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na 

zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości 

użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną 

Techniczną 

• wylot wyposażony w zamknięcie pływakowe odcinające odpływ, gdy objętość 

zgromadzonych zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie maksymalną wartość 

(pojemność magazynową).  

3.8.  Prace rozbiórkowe   

Przewiduje się likwidację istniejącej (kolidującej z nowym układem drogowym) sieci 

kanalizacji deszczowej (kanały, studnie, wpusty, przykanaliki). Elementy do rozbiórki 

zaznaczono przez przekreślenia na planie sytuacyjnym.  

Unieczynniane kanały i przykanaliki znajdujące się w nieprzebudowywanych jezdniach w 
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rejonie al. Architektów należy pozostawić w ziemi i zamulić gotową mieszanką cementową 

do wypełniania rur. Końcówki rur należy zaślepić korkami betonowymi. 

W trakcie realizacji sieci kanalizacji deszczowej należy przed ułożeniem nowej sieci rozebrać 

lub przebudować istniejące sieci uzbrojenia terenu kolidujące z drogami i nowymi kanałami. 

Ziemię z wykopów i rozebrane kanały należy wywieźć na miejsce poza teren budowy.  

 

3.9. Regulacja wysokościowa wpustów 

Zaprojektowano regulację wysokościową włazów istniejących wpustów ulicznych.  

Sposób regulacji:  

• Zdemontować istniejący wpust płaski lub podkrawężnikowy i dokonać oceny stanu 

technicznego pozostałych elementów zwieńczenia tj. pierścienia żelbetowego pod 

wpust. Uszkodzone pierścienie należy wymienić na nowe. 

• Rzedną góry wpustu dostosować do rzędnych wynikających z projektu drogowego za 

pomocą polimerowych pierścieni dystansowych. Maksymalna łączna wysokość 

pierścieni powinna wynosić nie więcej niż 15cm. Typ pierścienia dopasować do 

istniejących studzienek, po demontażu kratki ściekowej. 

• W przypadku gdy sumaryczna wysokość pierścieni dystansowych byłaby większa niż 

15cm należy pod pierścień żelbetowy dołożyć krąg betonowy o odpowiedniej 

wysokości i średnicy. 

4. WYKONAWSTWO ROBÓT.  

4.1. Trasowanie kanałów  

Trasowanie sieci kanalizacji powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót. 

Lokalizację i rzędne wpustów przyjęto w oparciu o projekt drogowy.  

Dane do wytyczenia wpustów: km niwelety drogi (wg projektu drogowego) oraz odległość 

osi studni wpustowej od krawędzi drogi (zgodnie z rysunkiem szczegółowym wpustów). 

• Dla wpustów płaskich przy krawężniku odległość osi studni od krawędzi jezdni 

wynosi 0,22m 

• Wpusty płaskie w ścieku zlokalizować zgodnie z projektem drogowym 

• Dla wpustów z odpływem bocznym odległość osi studni od krawędzi jezdni należy 

wyznaczyć w zależności od wymiarów zamówionego wpustu. Krawędź wpustu od 

strony jezdni należy zlicować z linią krawężnika. 
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Dane do wytyczenia studni i wylotów: współrzędne geodezyjne podane na profilu 

podłużnym kanału. 

4.2. Wykopy – roboty ziemne 

Projektowane kanały deszczowe oraz wylot układane będą w wykopach otwartych o ścianach 

pionowych szalowanych. Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia 

w porozumieniu z jego właścicielem. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, a w pobliżu  istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie należy 

zabezpieczyć.  

Równocześnie z zasypywaniem należy usuwać szalowanie wykopu, tak aby grunt nasypowy 

został dokładnie powiązany z gruntem rodzimym. Miejsca po wyciąganych szalunkach należy 

zasypać i zagęszczać gruntem takim jak obsypka lub zasypka na danym poziomie. Gwałtowne 

i niekontrolowane wyrywanie elementów obudowy wykopu może spowodować rozluźnienie 

obsypki i zasypki rurociągu. Skutkiem takiego rozluźnienia może być obniżenie nośności rury 

oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych osiadań gruntu obsypki 

i zasypki. 

4.3.  Montaż przewodu 

Kanały należy  montować i układać zgodnie z instrukcjami producenta.    

Przed montażem sprawdzić, czy rury i kształtki nie są uszkodzone oraz kontrolować 

prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych elementów. Łączenie rur powinno 

nastąpić centrycznie. Rury na całej długości muszą się wspierać na podłożu. Powierzchnie 

łączące i elementy uszczelniające należy dokładnie oczyścić.  

Kanały należy budować od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanym 

spadkiem, na całej długości w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym, 

przy jednoczesnym  zabezpieczeniu istniejących sieci.  

Dopuszcza się rezygnację z szalunków wykopu w przypadku wykopów o głębokości 

mniejszej niż 1m.  

Podłoże pod kanał, obsypkę i zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową, w dostosowaniu do warunków rzeczywistych w trakcie realizacji. 

4.4. Odwodnienie wykopów   

Woda gruntowa występuje w strefie piasków, pospółek i żwirów. Projektowane kanały 

znajdują się powyżej zwierciadła wody lub w poziomie zwierciadła. Odwodnienie wykopów 
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prowadzić za pomocą drenażu ułożonego w dnie wykopu w obsypce żwirowej. W przypadku 

wyższego niż w dokumentacji geologicznej poziomu wody gruntowej dopuszcza się 

stosowanie igłofiltrów w porozumieniu z Inżynierem i w dostosowaniu do rzeczywistych 

warunków zastanych na budowie. 

Przy odprowadzeniu wód z odwodnienia wykopów do istniejących odbiorników należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe (np. osadniki piasku). Wody 

odprowadzane do odbiornika nie mogą zawierać piasku i zanieczyszczeń stałych. Wody 

gruntowe odpompowywane będą do osadnika, w którym nastąpi oddzielenie piasku i 

zawiesiny sedymentującej. W górnej części zbiornika wykonany będzie przelew do drugiego 

zbiornika – pompowni wód, skąd podczyszczone wody gruntowe transportowane będą 

rurociągiem tłocznym do odbiornika. 

Przed rozpoczęciem robót obowiązkiem wykonawcy jest zawiadomienie właściciela sieci, do 

której odprowadzane będą wody gruntowe z odwodnienia wykopów, o zamiarze przystąpienia 

do zrzutu wody oraz zawarcie umowy na zrzut wody z odwodnienia wykopów. Ostateczna 

ilość wód odprowadzona do odbiornika będzie pomierzona za pomocą wodomierza bądź 

przepływomierza, zainstalowanego na rurociągu tłocznym przed miejscem zrzutu. 

4.5. Odbiór techniczny 

Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z  PN-EN-1610.  

Próby szczelności kanału należy wykonać dla całego odcinka wraz ze studzienkami. 

Próbę szczelności kanału na eksfiltrację przeprowadzić napełniając wodą do poziomu terenu 

odcinek kanału wraz ze studzienkami. Napełnianie rozpocząć od najniżej położonego punktu 

i przeprowadzać powoli aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten 

sposób ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPA (1 m), licząc od poziomu 

wierzchu rury. Następnie należy wykonać pomiar ubytku wody. Szczelność przewodów 

i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 

ciśnienia próbnego. 

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość 

ubytku wody w badanym odcinku kanału w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu 

i porównać go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610. 

Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 

W przypadku stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału należy poprawić 

uszczelnienie i powtórzyć wykonanie próby szczelności. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną. 
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Przed zasypaniem kanału należy dokonać odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na zgodność posadowienia kanału z projektem, 

prawidłowy prześwit kanału i jego szczelność, prawidłowe wykonanie podsypki i obsypki. 

Zgodnie z wytycznymi MPWIK po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną, przed 

przekazaniem do eksploatacji, należy przeprowadzić inspekcję kamerą video. Pierwszy 

przegląd video wykonuje MPWiK po zgłoszeniu przez wykonawcę.  

4.6 Zasypka wykopu  

Po zmontowaniu rur i ich technicznym oraz geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę 

wykopu. Użyty materiał do wykonania zasypki nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu. Materiałem zasypu powinien być grunt piaszczysty.  Sposób zasypki 

określono w punkcie 5.  

5. Układanie kanałów i budowa wylotu  

5.1. Układanie kanałów posadowionych powyżej zwierciadła wody 

gruntowej na gruntach nośnych oraz posadowienie wylotu.  

Kanały i przykanaliki należy układać na podsypce piaskowej (piasek średni lub gruby – 

bez części organicznych, gruzów i innych zanieczyszczeń) grubości 15cm (do średnicy 

DN400 włącznie) i 20cm dla rur DN600mm, układanej na całej szerokości wykopu. Kanałów 

nie należy układać bezpośrednio na dnie wykopu choćby klasa gruntu była taka jak 

podbudowy.  

Podsypkę należy zagęścić do Is > 0,97 (wg Proctora). Materiał użyty na podsypkę powinien 

być w momencie wbudowywania o wilgotności optymalnej pozwalającej odpowiednio 

zagęścić grunt. 

Podsypka powinna być symetryczna do osi kanału, a oparcie przewodu należy zapewnić 

na całej jego długości. Oparcie musi obejmować co najmniej 1/4 ich obwodu (2α = 90˚). 

Odchyłka grubości podsypki nie może przekroczyć 10 mm.  

Materiał użyty na podsypkę kanałów powinien być w momencie wbudowywania 

o wilgotności optymalnej pozwalającej odpowiednio zagęścić grunt. 

Obsypkę kanałów do wysokości min. 30 cm ponad wierzch rur wykonać z materiału jak 

na podsypkę i zagęszczać do Is > 0,97 (wg Proctora). Obsypkę należy układać symetrycznie 

po obu stronach rury. W trakcie zagęszczania obsypki konieczne jest zachowanie należytej 

staranności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. Obsypkę należy 
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zagęszczać warstwami grubości 15 cm z kontrolą wskaźnika zagęszczenia w każdej 

zagęszczanej warstwie. Nie należy zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą, 

co może doprowadzić do uszkodzenia rur. 

Do wypełnienia pozostałej części wykopu (zasypka) w przypadku układania rurociągu pod 

terenami zielonymi można używać gruntu rodzimego (z wykopu), w przypadku możliwości 

jego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia zasypki Is > 0.95 

Do wypełnienia pozostałej części wykopu (zasypka) w przypadku układania rurociągu pod 

jezdnią, chodnikiem, ścieżką rowerową należy stosować grunt jak dla obsypki. Zasypkę 

w tym przypadku należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,97, a ostatnią warstwę o grubości 

około 0,5 m poniżej konstrukcji jezdni do wskaźnika Is > l,0 (jednak nie mniej niż 

wymagania projektu drogowego). W strefie 0,8m powyżej rur kanalizacyjnych nie należy 

stosować ciężkich urządzeń do zagęszczania gruntu. Uzyskanie wymaganych wskaźników 

zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga stosowania gruntów o wilgotności 

zbliżonej do optymalnej, dobrze zagęszczalnych. Do takich gruntów zaliczane są grunty 

sypkie, różnoziarniste o wskaźniku uziarnienia U>5.  

5.2 Układanie przewodów posadowionych poniżej zwierciadła wody 

gruntowej. 

Wymagane jest obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej do minimum 0,5 m poniżej 

dna wykopu. Odwodnienie musi być prowadzone przez okres całej doby ze względu 

na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie 

wykopu. Sposób wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien być analogiczny jak w 

przypadku przewodów posadowionych powyżej zwierciadła wody. Pompowanie wody 

gruntowej można przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu rurociągu. 

Odwodnienie wykopów prowadzić za pomocą drenażu w dnie wykopu w obsypce żwirowej. 

W przypadku dużego napływu wody gruntowej dopuszcza się stosowanie igłofiltrów. 

5.3 Układanie rurociągów na słabych gruntach. 

W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntu o zbyt małej nośności postępowanie 

powinno być następujące: 

•   gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa słabego gruntu, grunt ten należy usunąć 

i zastąpić gruntem sypkim o uziarnieniu do 16 mm, warstwę wymienionego gruntu należy 

zagęścić do wskaźnika IS > 0.97, 

•   gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa słabego gruntu, należy usunąć warstwę 
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o grubości nie mniejszej od 0,35 m (im słabszy grunt, tym warstwa usuniętego gruntu 

powinna być grubsza) i nie mniejszej od 1/4 średnicy zewnętrznej układanej rury. Na dnie 

wykopu należy ułożyć warstwę kruszywa łamanego (lub żwiru) o grubości nie mniejszej 

od 0,2 m i uziarnieniu 2.5/63 mm i zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97. Resztę 

usuniętego gruntu należy uzupełnić gruntem takim jak podsypka i obsypka rurociągu. 

W przypadku zalegania na dnie wykopu słabych gruntów spoistych, aby uniknąć mieszania 

się gruntu rodzimego z warstwą wzmacniającymi oraz dodatkowego wzmocnienia podłoża, 

zaleca się ułożenie w strefie wymienianego gruntu tkaniny geotechnicznej. Tkaninę należy 

ułożyć na gruncie rodzimym.  

Obsypkę i zasypkę należy wykonać w sposób opisany jak dla posadowienia powyżej 

zwierciadła wody gruntowej. 

5.4. Sposób wykonania szalunku wykopu. 

Projektuje się umocnienie ścian wykopu za pomocą szalunków płytowo rozporowych. 

Równocześnie z zasypywaniem należy usuwać szalowanie wykopu, tak aby grunt nasypowy 

został dokładnie powiązany z gruntem rodzimym. Miejsca po wyciąganych szalunkach należy 

zasypać i zagęszczać gruntem takim jak jest obsypka lub zasypka na danym poziomie. 

Gwałtowne i niekontrolowane wyrywanie elementów obudowy wykopu może spowodować 

rozluźnienie obsypki i zasypki rurociągu.  

Minimalna i zalecana szerokość wykopu dla rurociągów o średnicy: 

Dn 600mm – 1,4m 

Dn 400 mm - 1,3m 

Dn 250-300mm - 1,1m 

Dn 150-200 – 1,0 m  

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI 

KANALIZACYJNEJ WŁĄCZONEJ DO SIECI MIEJSKIEJ. 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne przy odbiorze sieci kanalizacyjnych określa Polska Norma: PN-EN 1610; 

2002 r. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej powinna się odbywać przy udziale MPWiK.  

Przed rozpoczęciem robót Inwestor powinien dokonać zgłoszenia do MPWiK załączając 

do zgłoszenia kopię projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę i nr uzgodnienia 

projektu przez MPWiK oraz informację na temat osób, które będą prowadziły realizację prac 

i nadzór nad ich wykonaniem.  
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6.2. Odbiory 

MPWiK dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych sieci kanalizacyjnych, 

gdy stanowią one etapy funkcjonalne technologicznie. Etapowanie sieci powinno być 

uzgodnione z MPWiK.  

MPWiK bierze udział w odbiorach robót przy budowie sieci kanalizacyjnych, które będą 

włączone do sieci miejskiej.  

W ramach odbiorów robót dokonywanych z udziałem MPWiK wykonywane są następujące 

czynności: 

a) podsypkę i obsypkę kanałów po wykonaniu zgłosić do odbioru przez MPWiK Wrocław 

b) próba szczelności sieci kanalizacji deszczowej PN-EN 1610, 

c) sprawdzenia: 

• zgodności wykonania z projektem uzgodnionym przez/w MPWiK oraz 

dokładności ułożenia rurociągu w pionie i poziomie, 

• jakości połączeń, 

• zastosowania odpowiednich rur i innych wbudowywanych materiałów, 

czy posiadają właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

Do wykonania próby szczelności Wykonawca powinien przedłożyć: 

• szkice geodezyjne branżowe MPWiK. (wykonane przed zgłoszeniem do odbioru 

MPWiK próby kanału przed zasypaniem), 

• szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodetę zgodności 

ułożenia rurociągu z uzgodnionym projektem, 

• certyfikaty lub deklaracje – dla rur, studzienek i innych wbudowywanych 

materiałów, 

• protokoły sprawdzenia wykonania podsypek (dokonane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego). 

• protokoły ułożenia rurociągu  

Z przeprowadzenia odbioru robót sporządzony jest protokół, w którym określa się: 

• lokalizację – odcinki i węzły zgodnie z projektem, długości, 

• średnice i rodzaj materiału, 

• nr projektu – uzgodnienia MPWiK, 

• nazwę firmy realizującej obiekt wraz z adresem i nr telefonu, 

• nazwę Inwestora wraz z adresem i nr telefonu, 
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• rodzaj robót stanowiących przedmiot odbioru oraz opis wykonanych prób i ich 

rezultaty, 

• stan uzbrojenia i jego oznakowanie. 

6.3. Przejęcia do eksploatacji 

Przejęcie do eksploatacji może się odbyć równocześnie z odbiorem robót budowlanych 

dokonywanym przez Inwestora. Protokół przyjęcia do eksploatacji powinien być podpisany 

przez upoważnionego przedstawiciela MPWiK; 

Do protokołu przyjęcia do eksploatacji należy załączyć (2 egz. n/w dokumentów 

w segregatorach opisanych wraz ze spisem treści załączonych dokumentów oraz płytą CD lub 

DVD ze skanem dokumentów, nie dotyczy to punktu d)): 

a) pozwolenie na budowę, 

b) projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy; w przypadku 

wprowadzenia w trakcie realizacji robót budowlanych zmian do uzgodnionego przez MPWiK 

projektu, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w sposób widoczny np. kolorem 

czerwonym) przez projektanta i potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz inspektora 

nadzoru (jeśli był ustanowiony zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę). Zmiany powyższe 

powinny być przed realizacją uzgodnione w MPWiK i wprowadzone do projektu 

archiwalnego, 

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania sieci kanalizacji deszczowej z 

projektem  

d) 4 komplety map powykonawczych ZGKiKM, z zaznaczeniem (przez pogrubienie) 

25 kolorem zielonym sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z wersją elektroniczną mapy 

zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie rdl*, dgm* lub cit* 

e) Przekazywaną do MPWiK graficzną dokumentację branżową zrealizowanych sieci wod-

kan. należy wykonywać zgodnie z instrukcją „Opis technologii kartowania branżowej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu” z dnia 7 listopada 2011 dostępną 

na stronie internetowej: www.mpwik.wroc.pl 

f) protokoły sprawdzenia wykonania podsypki, obsypki i ułożenia sieci (podpisane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego), 

g) protokół z pozytywnymi wynikami próby szczelności sieci, wg PN-EN1610 dla kanału, 

h) protokół wpięcia do czynnej sieci zgodnie z obowiązującym wzorem dostępnym na stronie 

internetowej oraz siedzibie MPWiK S.A., 
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i) w przypadku sieci kanalizacyjnej protokół z pozytywnymi wynikami inspekcji kamerą 

video (przegląd kamerą jest wykonywany na koszt MPWiK), na Przekazującym spoczywa 

obowiązek wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną i zapewnienia możliwości 

dojazdu dla samochodu o masie do 3,5 t bezpośrednio nad studnię rewizyjną – w przypadku 

wykrytych wad wykonawstwa koszt ponownego przeglądu kamerą video i przygotowania 

kanału obciąża Przekazującego), 

j) badania zagęszczenia gruntu zasypki 

k) protokoły przekazania terenu użytkownikom (np. do ZDiUM-u, Gminy itp.) w przypadku 

takiej konieczności 

l) protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci, zestawieniem studni itd. Z podziałem 

na ulice 

m) zestawieniem rzutów poziomych sieci wbudowanych w pas drogowy z podaniem długości 

odcinków, średnic, powierzchni zajęcia 

n) Zestawienie rodzajów i wielkości powierzchni odwadnianych do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej – załącznik do przedmiotowych „Wytycznych...”-str. 31 

W wypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejęcia sieci jest odpowiednie 

zabezpieczenie uzbrojenia (włazy studni rewizyjnych obudową o wymiarach 2,0 x 2,0 

i grubości 0,2 m).  

Jednocześnie rzędne terenu powinny odpowiadać rzędnym przewidzianym w projekcie 

drogowym. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

• O terminie prac należy powiadomić użytkowników sieci uzbrojenia terenu. 

• Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

• Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy 

dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem 

usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję 

dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację  Użytkownika.  

• Materiały do budowy kanalizacji deszczowej muszą posiadać wszystkie zezwolenia 

i atesty zgodnie obowiązującymi przepisami, a także spełniać przyjęte parametry 

technologiczne w zakresie przepustowości, wytrzymałości, posadowienia  itp. oraz 
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odpowiadać wymaganiom aktualnych Wytycznych MPWIK Wrocław. Zaleca się 

stosowanie jednorodnych materiałów. 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi 

uzgodnień branżowych. 

• Wszystkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać w uzgodnieniu i 

pod nadzorem MPWiK Wrocław. 

• Na pobór wody z sieci wodociągowej oraz na zrzut wód do kanalizacji należy uzyskać 

zgodę MPWiK Wrocław. 
































































































































