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SPIS TREŚCI  

 
 
OPIS TECHNICZNY  
 
ZAŁĄCZNIKI 
 

- Warunki RPI/I-2211-4-07 na odprowadzenie wód podrenarskich do kanalizacji deszczowej, 
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką 

budowlaną, 
- ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym potwierdzeniem 

przynależności do izby inżynierów, 
 
SPIS RYSUNKÓW:       SKALA RYS 
PLAN SYTUACYJNY       1:500   1 
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ    1:250/100 2 
SCHEMATY MONTAŻOWY  I SZCZEGÓŁY   1:250/(10) 3 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ODWODNIENIA TERENU DLA INWESTYCJI 
BUDOWY BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. CHOPINA W TRZCIANCE 

 

PROJEKTOWANIE NADZÓR OPINIE „KRUP” Adam Krupiński 
71-050 Szczecin, ul. Gen. Stanisława Maczka 40/4 tel. 512301149 

3

OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- katalogi techniczne producentów 
 
2. Zakres opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest boisko z trawy syntetycznej przy ul. Chopina w Trzciance. 
 Zakres opracowania obejmuje elementy technologii wspomagającej odprowadzenie wód 
opadowych z terenu areny sportowej. Przewidziano odprowadzenie wód podrenarskich i z odwodnień 
liniowych do istniejących elementów kanalizacji deszczowej na terenie obiektu. 
 
3. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ODWODNIENIA 
3.1 rozwiązania projektowe 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni projektowanego boiska z trawy 
syntetycznej za pomocą układu drenów podziemnych Przyjęto zastosowanie drenów PVC-U o 
średnicy zewnętrznej 75mm i wewnętrznej 65mm w otulinie z geotkaniny, o otworach rury drenarskiej 
1,5x5,0mm. Dreny układane w korytach wypełnionych żwirem płukanym. Dla krawędzi płyty boiska 
przewidziano odwodnienie ciągłym układem odwodnień liniowych za pomocą korytek muldowych na 
przykład firmy Hauraton systemu Sport. Wody opadowe oraz odcieki pośniegowe odprowadzane będą 
z układu odwodnienia liniowego za pomocą systemowych studzienek spustowych prostokątnych w 
podłączeniem bocznym.  

Dla instalacji technologicznej drenażu podziemnego przyjęto, zastosowanie systemu 
opaskowego rury drenarskiej o średnicy 126x113mm prowadzonej w korycie żwirowym o przekroju 
trapezowym. Korytowanie trasy drenu przyjęto wykonane jako: wyściółka z geotkaniny wykładanej w 
korycie uformowanym w gruncie rodzimym, wypełnionej zasypką ze żwiru płukanego lub piasków 
grubych. Przekrój i opis wykonania przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Projektowane 
dreny pod płytą boiska oraz odprowadzenia wód z odwodnień liniowych włączyć bezpośrednio przez 
geotkaninę do projektowanej zbiorczej rury drenarskiej. Wyściółkę koryta wykonać z geotkaniny 
nietkanej, jednostronnie igłowanej, o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 14-20kN/mm. 
Dopuszcza się zastosowanie innego materiału do wypełnienia kanału trapezowego np. jak kruszywo 
łamane, wypełnienie naturalne bądź pochodzenia antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego 
współczynnika wodoprzepuszczalności k=8,0m/d przy jednoczesnej możliwości zagęszczenia do 
poziomu 0,90 zmodyfikowanej wartości proctora.  

Sposób  wykonania połączenia rury drenażu zbiorczego do drenów pod płytą boiska oraz 
odprowadzenie wody z odwodnień liniowych przedstawiono w części rysunkowej. 

Na trasie głównego drenu 126x113mm przyjęto wykonanie studni inspekcyjnych. Każda ze 
studzienek pełni rolę osadnika, studzienki napowietrzającej oraz umożliwia w razie konieczności 
dostęp do rur drenażu celem ich płukania w przypadku zamulenia. Przyjęto układ studzienek 
wykonanych z materiałów prefabrykowanych np. firmy Wavin z rury karbowanej 315mm zwieńczonych 
systemową pokrywą (deklem) do terenów zielonych wykonaną z PP. Pokrywy studzienek 
znajdujących się w obrysie projektowanej nawierzchni wypełnić kruszywem klińca projektowanej 
nawierzchni oraz wykończyć trawą syntetyczną w sposób jednakowy jak projektowana nawierzchnia. 
W pokrywie wykonać otwory napowietrzające. Dna studzienek wykonać z systemowej dennicy 
osadnika.  

 
3.2. Roboty ziemne i układanie kanałów. 

Rurociąg układać w wykopach suchych wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem 
rozpór. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować.  

Roboty ziemne wykonać jak dla sieci kanalizacji zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez 
producenta rur. 

Przewody z rur drenarskich PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. 
Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio 
zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany 
spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 
projektu oraz technologią montażu tych rur. 
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4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
Rozwiązania projektowe 

Przewidziano odprowadzenie wód z instalacji technologicznej do istniejących elementów 
kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowego obiektu. 

Projektuje się instalację kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonaną jako sieć 
grawitacyjną. Projektuje się instalację z przewodów PVC do kanalizacji zewnętrznych klasy S 8 kN/m2 
łączonych za pomocą uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek. Średnice, spadki i trasy kanałów przedstawiono w części 
rysunkowej, 

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się studzienke inspekcyjną wykonaną z 
rury karbowanej φ425mm. Dla studni przewidziano zastosowanie okryw systemowych PVC. 
Projektowana studzienka z uwagi na charakter instalacji winna pełnić rolę osadnika. 

 
Roboty ziemne i układanie kanałów. 

 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować.  
 Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi 
przez producenta rur. 
 Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi 
być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno 
ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki 
nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Obsypka 
rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana 
szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do 
wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 
20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką 
należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie.  
 Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Układanie 
rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. 
Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek 
przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu 
oraz technologią montażu tych rur. 
 
 5 UWAGI KOŃCOWE 
-Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
-Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy 
porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 
Projektant: dr inż. Adam Krupiński 
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Szczecin, dn. 14.03.2007 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT 
BUDOWLANY: 
 

INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ODWODNIENIA TERENU DLA INWESTYCJI BUDOWY 
BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. CHOPINA W TRZCIANCE  
 

 

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ. 
 
 

 
Projektant: dr inż. Adam Krupiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kecman 
 

 
 


