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Szanowni Państwo! 

 

W Państwa ręce oddajemy poprawione II wydanie „Wytycznych Projektowania 

 i Budowy” kanalizacji deszczowej, celem usprawnienia wszelkich prac projektowych 

i wykonawczych związanych z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we 

Wrocławiu. 

Wierzymy, że ten zbiór, opracowany przez specjalnie powołany zespół inżynierów 

MPWiK, usprawni współpracę z naszą firmą, co jest jego głównym celem. 

Pragniemy nadmienić również że nasze przedsiębiorstwo jest w trakcie budowy Systemu 

Zarządzania Infrastrukturą Techniczną potocznie nazywanego systemem GIS, który 

również w dużej mierze ma przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych przez 

MPWiK S.A. 

Efekty naszej pracy można śledzić w udostępnionych Państwu serwisach internetowych 

dostępnych pod adresem www: http://gis.mpwik.wroc.pl/eserwisy/open.jsp - lub też 

wchodząc do nich bezpośrednio z naszej głównej strony internetowej do zakładki 

„SERWISY GIS” 

 

 

 

http://gis.mpwik.wroc.pl/eserwisy/open.jsp
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WSTĘP 

Przedmiot wytycznych 

Przedmiotem wytycznych są warunki, jakim powinny odpowiadać projekty i wykonawstwo sieci, przyłączy 
i obiektów sieci kanalizacji deszczowej, włączanych do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji we Wrocławiu (zwanego w dalszej części opracowania MPWiK). 

Warunki te obejmują zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak 
i wymagania MPWiK odnośnie sieci, przyłączy i urządzeń wynikające z potrzeb eksploatacyjnych. 

Odstępstwa od zapisów niniejszych „Wytycznych projektowania...” dopuszcza się pod warunkiem 
każdorazowego uzgodnienia z MPWiK. 
 

Ponadto informujemy, że w dniu 29.12.2011 r została podjęta Uchwała nr XX/422/2011 Rady Miejskiej 
Wrocławia w sprawie wprowadzenia opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych.  

MPWiK zaleca (m.in. ze względów ekonomicznych) ograniczanie odprowadzania wód opadowych do 
miejskiej sieci deszczowej i ich zagospodarowywanie lub retencjonowanie na terenie inwestora.  

1. WYTYCZNE OGÓLNE 

1.1.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem niniejszego opracowania objęte są wytyczne projektowania, warunki, standardy, wymagania 
użytkownika, które powinny być uwzględnione w opracowaniach przedprojektowych, koncepcjach projektowych, 
projektach budowlanych, wykonawczych oraz w wykonawstwie: 

 sieci kanalizacyjnej deszczowej, 

 przyłączy kanalizacji deszczowej, 

 odwodnienia ulic, placów, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wytyczne projektowania przepompowni ścieków kanalizacji deszczowej zawarte są w załączniku nr 1 do 
„Wytycznych projektowania i budowy...”   - wydanie podstawowe.  

 

1.2.  ZAKRES UZGADNIANIA DOKUMENTACJI 

1.2.1.  Opracowania przedprojektowe  

 Celem przeprowadzania opracowań przedprojektowych jest wybór rozwiązania najkorzystniejszego pod 
względem technicznym i ekonomicznym.  

 Opracowania przedprojektowe (w tym analizy techniczno-ekonomiczne) dla sieci i urządzeń komunalnych 
mają na celu stworzenie podstaw do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych przewodów 
kanalizacji deszczowej.  

 Opracowania przedprojektowe podlegają zaopiniowaniu przez MPWiK.  
 

1.2.2. Zakres projektów budowlanych sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 
i placach miejskich do uzyskania uzgodnienia branżowego MPWiK  

1.2.2.1. Dokumentacja na kanalizację deszczową w ulicach i placach miejskich  

Ustalenie stadiów dokumentacji dla poszczególnych inwestycji uzależnione jest od stopnia złożoności 
inwestycji, indywidualnych warunków oraz od wymagań Inwestora. 

Dla obiektów liniowych, takich jak rozdzielcza sieć kanalizacji deszczowej, kanały nieprzełazowe, projekt 
budowlany i wykonawczy mają być wykonywane jako projekt jednostadiowy. Dokumentacja musi spełniać 
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wymagania dotyczące projektu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy  Dz. U. Nr 243, poz.1623  z 2010 r oraz być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072.  

 DOKUMENTACJA WINNA ZAWIERAĆ M.IN.: 

1. Opis powinien zawierać w szczególności: 

a) spis treści z tematem i zakresem opracowania oraz opisem rozwiązań projektowych, 
b) bilans wód opadowych zawierający szczegółowe zestawienie rodzaju powierzchni odwadnianych wraz 

z podaniem współczynników redukcji spływu przyjętych dla tych powierzchni, 

c) zakres zadania z podaniem długości i materiału z podziałem na średnice sieci kanalizacji deszczowej 

d) w przypadku likwidacji odcinków sieci kanalizacji deszczowej zestawienie likwidowanych sieci kanalizacji 
deszczowej z określeniem metody, długości i średnic w podziale na ulice, wyszczególnienie materiałów 
do budowy sieci w tym ilości i rodzaju zastosowanych kształtek, studni, włazów , armatury itd,  

e) zwięzły opis prowadzenia robót, w tym opis terenu, w którym będzie usytuowana sieć kanalizacji 
deszczowej,  

f) ogólne wytyczne realizacji obejmujące metodę realizacji (pełnego wykopu, bezwykopowa; w zależności 
od zastosowanego materiału – sposób łączenia), 

g)  zabezpieczenie innych sieci i uzbrojenia terenu w przypadku skrzyżowań z sieciami kanalizacji 
deszczowej,  

h) zabezpieczenia ścian wykopu, ewentualne przejścia w rurach osłonowych, 

i)  miejsce planowanego odwodnienia wykopu; jeśli jest to sieć pod zarządem MPWiK należy uzyskać 
warunki odprowadzenia wód do kanalizacji 

j) w przypadku obiektów technicznych na sieci podlegających np. przebudowie w opisie należy umieścić 
opis zakresu przebudowy/remontu obiektu. 

k) informacje o przeprowadzonych badaniach geologicznych zgodnie z normą PN-B-02479 oraz 
o przyjętych rozwiązaniach projektowych na podstawie tych badań (część konstrukcyjna m.in. 
określająca klasę rur, sposób posadowienie rurociągu itp., podpisana przez uprawnionego projektanta 
w branży konstrukcyjnej).  

l)  załączone warunki odprowadzania wód opadowych określone przez MPWiK, mapę ewidencji gruntów 
(z wrysowaną trasą) wraz z wykazem właścicieli i władających oraz uzyskany w Urzędzie Miejskim 
Wrocławia wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu objętego 
inwestycją (podać pełną nazwę i skrót MPZP).  

W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 
dokumentacji należy załączyć Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami.). 

m)  Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej drogi.  

2. Plan zagospodarowania powinien:  

a) być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, że może służyć do celów 
projektowych; w skali odpowiednio 1:250 lub 1:500 (gwarantującej czytelność opracowania); 
zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi być potwierdzony przez uprawnionego geodetę;  

b) mieć wrysowane linie rozgraniczające zgodnie z MPZP;  
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c) uwzględnić weryfikację  istniejącego uzbrojenia i urządzeń (wizja lokalna) 

d) zawierać m.in. czytelną legendę 

e) mieć jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach 
projektowanych bądź przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny być opracowywane na 
aktualnym podkładzie projektu drogowego) 

f) zawierać opis sieci (rodzaj sieci, średnicę i materiał, spadek oraz rzędne studni kanalizacyjnych) i 
obiektów technicznych wchodzących w zakres opracowania 

g) zaznaczenie miejsc wpięcia do istniejących i projektowanych odcinków sieci,  

h) w przypadku zadania składającego się z kilku planów zagospodarowania terenu należy pokazać 
w sposób czytelny zakres poszczególnych planów; 

3. Profile podłużne wszystkich odcinków sieci kanalizacji deszczowej z podaniem: rzędnych terenu 
projektowanego, rzędnych terenu istniejącego, rzędnych dna kanału, zagłębienia, spadków, materiału, 
odległości. Nad profilem należy opisać rodzaj terenu i nawierzchnię. Należy zaznaczyć istniejące uzbrojenie 
krzyżujące się z projektowaną siecią z opisaniem rodzaju sieci, jej  średnicy i rzędnej posadowienia. 

4. Schematy i zestawienie studni rewizyjnych 

5. W przypadku przedstawiania układu sieci, przewodów i urządzeń zewnętrznych na oddzielnych 
rysunkach, należy do projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu w skali 
pozwalającej również na naniesienie zakresu arkuszy (dla umożliwienia orientacji w całości opracowania). 

6. Jeżeli istniejące sieci kanalizacji deszczowej znajdują się w obszarze oddziaływania klina odłamu 
projektowanych robót ziemnych na terenie nieruchomości bądź w pasie ulicy, powinna być sporządzona 
dokumentacja na prowadzenie robót zabezpieczających, eliminująca negatywne oddziaływanie robót na 
istniejące uzbrojenie. 

7. Dokumentacja geotechniczna 

Niezależnie od rodzaju projektu (również dla projektu budowlanego), wymaga się wykonania badań podłoża 
gruntowego i opracowania dokumentacji geotechnicznej. 

Dokumentacja geotechniczna opracowana na podstawie analizy materiałów archiwalnych, badań 
terenowych i laboratoryjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 września.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126, poz. 839) powinna spełniać wymagania określone w normie PN-B-02479.  

Zakres badań terenowych i laboratoryjnych – zgodny z ww. normą: 

Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. zawierać wnioski i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji: 

 informacje dotyczące sposobu posadowienia rurociągów i obiektów technologicznych (np. studnie 
kanalizacyjne), ze szczególnym uwzględnieniem stref występowania gruntów słabonośnych,  

 zalecenia odnośnie sposobu odwodnienia i zabezpieczenia wykopów,  

 zalecenia odnośnie wykonania robót ziemnych szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
obiektów. 

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymagane jest bezwzględnie dla następujących budowli: 

 wszystkie kanały, bez względu na średnice i głębokość posadowienia, 

 

1.2.2.3. Projekty renowacji sieci  

Dla prac związanych z renowacją sieci niezbędne jest opracowanie projektu i uzyskanie prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu uwag z Wydziału Architektury 
i Budownictwa Urzędu Miejskiego w trybie przewidzianym ustawą Prawo Budowlane dla robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
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Projekt renowacji sieci winien być sporządzony zgodnie z przepisami (jak w pkt. 1.2.2.1) a w szczególności 
zawierać:  

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót i miejscami planowanych wykopów punktowych, 
wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, 

2. Rysunki studni kanalizacyjnych, sposób zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenie terenu budowy i inne 
szczegóły niezbędne do prawidłowego wykonania robót, 

3. Schemat awaryjnego odprowadzania ścieków z posesji, dróg, parkingów itp. (pompownie, tymczasowe 
przejścia przez ciągi komunikacyjne, punkty zrzutu) wraz z opisem technicznym, 

4. Wszystkie niezbędne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.  

 
1.2.3. Uzgodnienia dokumentacji 

Opracowania przedprojektowe, projekty budowlane i wykonawcze, należy składać w 2 egz. do uzgodnienia w 
kancelarii MPWiK ul. Na Grobli 14/16. Dla ograniczenia objętości ww. opracowań zaleca się drukowanie 
dwustronne opisu technicznego oraz załączników (teksty mpzp, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.)  

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branżowego jest załączenie dokumentacji projektowej w formie 
elektronicznej identycznej z wersją papierową.  

Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej winna zostać podzielona na następujące fragmenty: 

a) strona tytułowa z podpisami projektantów wszystkich branż – zeskanowana i zapisana w postaci 
pliku .pdf 

b) opis techniczny – w formie pliku .pdf 

c) część konstrukcyjna (o ile występuje osobno) – w formie pliku .pdf 

d) załączniki, w tym uzgodnienia, wypis/wyrys z MPZP, ewidencji gruntów, obliczenia dla doboru rur 
itp. (nazwa pliku zgodna ze schematem: Załącznik nr …) – w formie pliku .pdf 

e) poszczególne rysunki tj. plany sytuacyjne, profile, schematy węzłów, studni, zabezpieczenie 
wykopów itp. (nazwa pliku zgodna ze schematem: Rysunek nr ….) – w formie pliku .pdf 

f) plan sytuacyjny obejmujący cały zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (obsługiwanym przez 
ACAD LT 2010) 

Plik, o którym mowa w pkt 2 f) winien posiadać odpowiednie georeferencje i być osadzony w układzie 
współrzędnych 2000. Poszczególne elementy projektu należy umieścić na następujących warstwach 
z zachowaniem podanego poniżej nazewnictwa i kolorystyki: 

 

nazwa warstwy kolor zawartość 

kanał projektowany 

  
zgodnie z załączonym 

opisem technologii 
kartownia  

projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej oraz sieci 
przewidziane do likwidacji, obiekty typu przepompownia 
ścieków 

kanał opis 

 
 zgodnie z załączonym 

opisem technologii 
kartownia 

opis węzłów i odcinków projektowanej sieci 
kanalizacyjnej 

układ drogowy nowy 
 zgodnie z załączonym 

opisem technologii 
kartownia 

projektowany nowy układ drogowy (uwaga – na tej 
warstwie nie należy umieszczać podkładu 
geodezyjnego) 

Uwaga: na pozostałych warstwach projektu nie mogą znajdować się elementy w wymienionych wyżej kolorach. 

Przykładowy plik .dxf można pobrać ze strony internetowej MPWiK. 

Projekt składany do uzgodnienia w MPWiK musi być opracowany zgodnie z aktualnymi warunkami 
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 odprowadzania ścieków wydanymi przez MPWiK. Warunki odprowadzania ścieków ważne są 2 lata od dnia ich 
wydania. 

Dział Inżynieryjny MPWiK wydaje (po uzyskaniu stanowiska służb eksploatacyjnych MPWiK) opinie 
i uzgodnienia poprawnie opracowanej dokumentacji w terminach: 

a) opracowania przedprojektowe - 20 dni roboczych  

b) projekty - 20 dni roboczych,  

c) Terminy są liczone od daty złożenia kompletnej dokumentacji (tzn. spełniającej wymogi prawa 
budowlanego i warunki określone w niniejszych „Wytycznych projektowania....”, obowiązujących w MPWiK 
z naniesionymi wszystkimi poprawkami i uzupełnieniami).  

Dla dokumentacji opracowywanej na zlecenie MPWiK należy uzyskać pozytywną opinię Rady Technicznej. 

 
1.2.4. Uzgodnienia dokumentacji przyłączy kanalizacji deszczowej  

Dokumentacja projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w Biurze Obsługi 
Klienta (ul. Na Grobli 14/16) w terminie 21 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego opracowania (tzn. 
z naniesionymi wszystkimi poprawkami i uzupełnieniami). 

Dokumentacja składana w MPWiK do zaopiniowania lub uzgodnienia (bez względu na jej rodzaj) powinna 
zostać dostarczona w 2 egzemplarzach, z których jeden MPWiK zatrzymuje dla celów archiwalnych. 
Dokumentacja ma być opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz spełniać warunki zawarte 
w “Wytycznych projektowania...” obowiązujących w MPWiK. 

W przypadku pojedynczych domków jednorodzinnych, małych obiektów usługowo-handlowych (np. kiosk), 
w dokumentacji konieczne jest podawanie współrzędnych projektowanych przyłączy (w układzie 2000) 
pozwalających na naniesienie ich tras w systemie GIS. 

 Natomiast dokumentację projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej dla osiedli jednorodzinnych, 
zabudowy wielorodzinnej i dużych obiektów handlowo-usługowych należy dostarczyć w wersji elektronicznej 
identycznej z wersją papierową zgodnie z wymogami określonymi w pkt.1.2.3.  

 
1.2.5. Zalecane minimalne odległości (w świetle) dla przewodów kanalizacji 

deszczowej od innych sieci i urządzeń  

Przy projektowaniu i wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej należy zachować minimalne odległości 
w rzucie poziomym od zabudowy, innych przewodów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami. Ponadto 
zalecane są odległości zgodnie z poniższą Tabelą nr 1. 

 

Tabela nr 1. Orientacyjne minimalne odległości (w świetle) dla przewodów  kanalizacji deszczowej od 
innych sieci i urządzeń  

uzbrojenie  kanalizacja deszczowa 

gazociąg  1,5 m * 

wodociąg do 300 mm 1,5 m 

wodociąg 300 500 mm 2,0 m 

wodociąg ponad 500 mm 2,0 m 

przewody kanalizacyjne  1,5 m 

kabel telekomunikacyjny  1,5 m 

kanalizacja kablowa w blokach 1,5 m 
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kabel elektroenergetyczny n/n 1,0 m 

kabel elektroenergetyczny ś/n, w/n 1,5 m 

słupy elektroenergetyczne 2,0 m 

ciepłownictwo 2,0 m 

budynki mieszkalne** 5,0 m 

krawężnik  2,0 m 

linia rozgraniczająca lub ogrodzenie trwałe 2,0 m 

drzewa (od skrajni pnia) min 1,5 m 

Pomnik przyrody Indywidualne uzgodnienie 
z wydziałem Ochrony Środowiska 

Uwagi: Obowiązują odległości zawarte w aktualnych normach. 
* - o ile odbiornikiem jest kanalizacja deszczowa i ogólnospławna (w przypadku, gdy odbiornikiem jest ciek otwarty, 1,0 m), 
** - dla przyłączy kanalizacji deszczowej dopuszcza się minimalną odległość 1,5 m od budynku, o ile warunki techniczne na 
to pozwalają. 
 
 

2. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

2.1. MIEJSKA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Sieć komunalnej kanalizacji deszczowej powinna być zlokalizowana w liniach rozgraniczających ulic 
miejskich z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim (34 t, 
o wymiarach: długość około 10 m, szerokość 2,5 m ÷ 3,1 m) do wszystkich studzienek rewizyjnych. Kanały nie 
mogą być lokalizowane m. in. w torowiskach i rozjazdach tramwajowych. W przypadkach lokalizacji kanałów poza 
jezdnią, oś kanału powinna być prowadzona w odległości maksymalnie 3,5 m od krawężnika (w sytuacji, gdy nie 
jest to możliwe, należy zapewnić możliwość dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym jw. w odległości co 80-
100 m). Należy zachować minimalne odległości przewodów kanalizacji deszczowej od zabudowy, innych 
przewodów i urządzeń zgodnie z Tabelą nr 1  str. 10). 

Minimalne przykrycie kanałów deszczowych powinno wynosić 1,0 m i nie przekraczać 6 8 m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przykrycie mniejsze niż 1,0 m, pod warunkiem zaprojektowania 
odpowiedniej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem (zgnieceniem), stosując odpowiednie obudowy 
kanałów lub konstrukcje osłaniające. 

Dla sieci kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sieci kanalizacji deszczowej planowanej wyłącznie do 

odwodnienia nawierzchni drogowych) przykanaliki do linii rozgraniczających ulic zaleca się projektować 

i wykonywać do wszystkich posesji. W terenach, gdzie brak jest aktualnego geodezyjnego podziału terenu, na 

kanałach deszczowych należy zabudowywać trójniki umożliwiające ewentualne podłączenie odwodnień 

z przyległych posesji.  

Systemy miejskiej kanalizacji deszczowej należy projektować zgodnie z założeniami obowiązujących norm; 
przede wszystkim w oparciu o PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

 
2.1.1. Najmniejsze średnice kanalizacji deszczowej  

Najmniejsze średnice przewodów kanalizacji deszczowej należy przyjmować : 

- 250 mm  tylko dla potrzeb odwodnienia drogi.  

- 300 mm  - w pozostałych przypadkach 
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2.1.2. Spadki kanałów 

Przy projektowaniu kanałów należy zwrócić uwagę na przyjmowanie spadków zapewniających prędkości 

przepływu ścieków warunkujących samooczyszczanie kanałów. 

Minimalne spadki kanałów deszczowych (nieprzełazowych) należy wyliczać wg wzoru: 

Imin = 100 / D [‰] -  

Gdzie: D – średnica w cm.  

Spadki kanalizacji deszczowej nie mogą być jednak mniejsze od następujących: 

 przy średnicy przewodu 250 mm [4 ‰], 

 w kolektorach i kanałach przełazowych - [1 ‰] (w wyjątkowych przypadkach [0.5 ‰]).  

 

W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenie wód deszczowych przy ww. spadkach 
dopuszcza się projektowanie kanałów deszczowych o spadkach wynikających z minimalnych prędkości 
krytycznych. 

 
2.1.3. Komory i studnie rewizyjne 

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte są w normie PN-B-10729. 

Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową. 

Zaleca się projektować i stosować: 

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, 

zapewniające całkowitą szczelność  (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane 

z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości klasy min. 

C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi, 

Komory żelbetowe prefabrykowane, 

Komory monolityczne żelbetowe, 

Dopuszcza się:  

1. Studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane, 

2. Studnie PE. 

Na sieci kanalizacji deszczowej wymaga się projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami 
i zamontowanymi przejściami szczelnymi.  

W studniach i komorach rewizyjnych (za wyjątkiem studni z GRP i PE) należy stosować montowane 
fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Nie 
dopuszcza się klamer wykonanych z profili „pustych”.  

Wymaga się projektowania kręgów przejściowych; nie zaleca się stosowania płyt pokrywowych 
nadstudziennych. 

Dopuszcza się projektowanie komór wykonywanych na budowie przy spełnieniu ( zgodnie z normą PN-EN 
206-1) następujących warunków materiałowo- strukturalnej ochrony przed korozją betonu: 

 Konstrukcje betonowe pracujące w środowiskach zawierających siarczany, należy wykonywać 
z cementów siarczanoodpornych, zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Grubość otuliny zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 40 mm, 

 Wodoszczelność betonu nie powinna być mniejsza od W 8, 
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 Nasiąkliwość betonu nie może być większa od 5%. 

Wewnętrzne powierzchnie betonowe komory należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie 
odcinającymi dostęp środowiska agresywnego.  

Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia obiektów muszą być wykonane z materiałów odpornych 
na korozję (ze stali kwasoodpornej 1H18N9T).  

Projekt sieci kanalizacyjnej powinny zawierać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji studzienki 
/ komory. W przypadku stosowania rozwiązań typowych dobór studzienki powinien być dokonany przez 
uprawnionego konstruktora. 

Przy projektowaniu i budowaniu kanałów nieprzełazowych oraz przyłączy należy rozpatrywać zastosowanie 

średnic studni rewizyjnych  1000 mm   1500 mm. Dopuszcza się zastosowanie na przyłączach studni 

rewizyjnych  800 mm  

Dopuszcza się maksymalne (do 80 m) wydłużenie tzw. „przelotów” i ograniczenie ilości studni rewizyjnych. 
(Zasięg węży ciśnieniowych i kabla kamery pozwala na skuteczną eksploatację kanałów). 

Na kanałach przełazowych studnie rewizyjne mogą być stosowane w maks. odległości do 120 m. 

W przypadku stosowania studni rewizyjnych o średnicy większej niż  1000 mm należy stosować, zgodnie 

z PN-B-10729, kominy złazowe  1000 mm (dotyczy studni o głębokości powyżej 3 m). 

Zastosowanie mniejszych średnic studni na przyłączach (ale nie mniejszych niż Ø 400 mm) możliwe jest 
tylko w przypadku gdy ich głębokość: 

 nie przekracza 1,5 m – dla przyłączy złączonych z miejską siecią kanalizacyjną poprzez trójnik 

 nie przekracza 2,0 m – dla przyłączy złączonych  z siecią poprzez studnię rewizyjną na kanale miejskim 

 

Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy polimerobetonowe 

pierścienie regulacyjne   600 mm, o wysokości maksimum 10 cm każdy. 

 
2.1.4. Trójniki 

Na kanalizacji deszczowej nieprzełazowej zaleca się projektować trójniki (odgałęzienia) dla wszystkich 
działek - nieruchomości z wyprowadzeniem do linii rozgraniczającej, dla wpustów deszczowych i odwodnień 
posesji. (Wyjątkiem są kanały deszczowe przewidywane wyłącznie do odwodniania nawierzchni drogowych – 
tylko dla wpustów deszczowych).Trójniki przeznaczone do późniejszego wykorzystania muszą być 
zabezpieczone zaślepkami firmowymi odpowiednimi dla danego rodzaju rur kanalizacyjnych. Wymaga się 
stosowania trójników “skośnych” o kącie 45o (dla rur betonowych dopuszcza się prefabrykowane kształtki 
włączeniowe o kącie włączenia 90o). 

 

2.1.5. Wpusty uliczne 

Wpusty deszczowe włączone do kanalizacji deszczowej muszą być wyposażone w osadnik o głębokości 
0,5 m oraz na odpływie mieć zamontowane płytkie zamknięcie wodne odwrócone łukiem do góry, w taki sposób, 
aby dno syfonu zlokalizowane było powyżej górnej krawędzi rury wylotowej z wpustu. W zależności od kąta 
włączenia do wpustu zaleca się projektowanie i realizowanie odpowiednio: 

- włączenie do wpustu 450 - z jednego łuku 450 i drugiego w zakresie do 450 np. łuk 15 0, 30 0 itp. 
w zależności od potrzeb i dostępności kształtek producenta rur oraz niezbędnych prostek 

- włączenie 900. -- z dwóch łuków 450, , prostki min. 10 cm oraz trzeciego łuku w zakresie do 450 w zależności 
od potrzeb i dostępności kształtek producenta rur oraz niezbędnych prostek. 

Zwierciadło minimalne ścieków we wpuście powinno znajdować się na poziomie 1,2 1,4 m pod 
powierzchnią terenu. Grubość warstwy przykrycia nad wykonanym syfonem nie może być mniejsza od 0,8 m. 
(Odstępstwo od konieczności stosowania syfonów dotyczy odcinków dróg z bardzo płytko posadowioną 
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kanalizacją deszczową, gdzie wykonanie syfonu na przykanaliku poniżej strefy przemarzania gruntu jest 
praktycznie niemożliwe). 

Wpusty uliczne wraz przykanalikami nie podlegają przejęciu na majątek i do eksploatacji MPWiK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.6. Włazy kanałowe 

Na kanalizacji deszczowej mogą być stosowane tylko włazy wg PN-EN -124:2000, o odpowiedniej klasie 

wytrzymałości i średnicy  600 mm. 

Na sieciach zaleca się stosowanie włazów klasy ciężkiej dwu lub czterootworowych z wypełnieniem 

betonowym. 

Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle).  

 
2.1.7. Materiały do budowy kanałów 

Materiał użyty do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność (rury na uszczelki gumowe, 
poliuretanowe), wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie. 

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy indywidualnie dokonywać wyboru materiałów zależnie od 
wymaganej średnicy i warunków, w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. Każdorazowo należy 
załączyć obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz uwzględnić skład ścieków i przyjętą 
technologię realizacji inwestycji. 

Zakres stosowania rur kanalizacyjnych w zależności od rodzaju materiału i lokalizacji ujęto w Tabeli nr 2 (str. 21). 

W przypadku projektowania i wykonywania kanałów deszczowych z rur betonowych należy stosować rury 
wykonane z betonu klasy min. C30/37 (przeloty bezpośrednio włączone do kanalizacji ogólnospławnej muszą być 
realizowane z rur betonowych wykonanych z cementów siarczanoodpornych).  
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2.1.8. Obiekty specjalne 

Do obiektów tych zalicza się: komory przelewowe, komory lewarowe, separatory, komory zasuw, wyloty do 
odbiorników, syfony. Obiekty specjalne muszą być projektowane indywidualnie, z dostosowaniem do 
miejscowych warunków. Projekt budowlany powinien zawsze zawierać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
konstrukcji obiektów. Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia obiektów muszą być wykonane z materiałów 
odpornych na korozję (ze stali kwasoodpornej 1H18N9T).  

Wymagania jakościowe i materiałowe dla separatorów ropopochodnych i osadników są analogiczne jak dla 
studni rewizyjnych i komór żelbetowych – punkt  2.1.3. Komory i studnie rewizyjne.  

Projektując separatory ropopochodnych i osadniki należy zaprojektować ciąg komunikacyjny zapewniający 
dojazd eksploatacyjny dla samochodów ciężarowych.  

Projekty muszą spełniać wszelkie wymagania eksploatacji i bhp analogicznie do wymagań stawianych 
dla obiektów typowych. 

 
2.1.9. Kolizje 

Kolizje sieci kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem należy rozwiązywać zachowując grawitacyjny 
przepływ wód deszczowych; przy braku takiej możliwości dopuszcza się zasyfonowanie. 

 
2.1.10. Przepompownie ścieków 

Projekty budowlane przepompowni powinny być opracowywane na postawie „Wytycznych projektowania 
przepompowni ścieków” zawartych w załączniku nr 1 do opracowania podstawowego „Wytycznych 
projektowania...” i uzgadniane w Dziale Inżynieryjnym MPWiK 

Opracowania dokumentacji technicznej dla przepompowni muszą uwzględniać ich działanie w systemie 
monitoringu, automatycznie, w obowiązującym standardzie MPWiK  

Przed włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć studnię pośrednią rozprężającą. 

 
2.1.11. Uwagi dotyczące robót na czynnej sieci kanalizacyjnej  

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej m.in. zabudowa studni na kanale, wstawianie trójników do 
kanału czynnego oraz wykonanie otworów w kanałach murowanych lub betonowych i studniach rewizyjnych oraz 
wstawianie króćców) muszą być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela MPWiK 

Przy prowadzeniu prac modernizacyjnych i remontowych ulic, stan techniczny oraz przydatność do dalszej 
eksploatacji istniejącej sieci kanalizacyjnej: 

a) nieprzełazowej - muszą zostać sprawdzone poprzez inspekcję TV, 

b) przełazowej – muszą być sprawdzone przez wykonanie przeglądu technicznego oraz w razie zaistniałej 
konieczności ekspertyzy. 

Dla wytypowanych do remontów odcinków kanałów należy rozpatrywać możliwość stosowania nowych 
technologii wymiany bądź renowacji. 

Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej (istniejącej, realizowanej) muszą być zgłaszane do 
inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej i  MPWiK w stanie odkrytym. 
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2.2.  WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE TECHNICZNYM SIECI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

 
2.2.1. 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, które będą włączone do sieci miejskiej, 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.  

2.2.2.1. Odbiory 

1. MPWiK dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych sieci kanalizacyjnych, gdy stanowią 
one etapy funkcjonalne technologicznie. Etapowanie sieci powinno być uzgodnione z MPWiK.  

2. MPWiK bierze udział w odbiorach robót przy budowie sieci kanalizacyjnych, które będą włączone do 
sieci miejskiej.  

3. W ramach odbiorów robót dokonywanych z udziałem MPWiK wykonywane są następujące czynności: 

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

b) 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. 

4. 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, 

 rodzaj robót stanowiących przedmiot odbioru oraz opis wykonanych prób i ich rezultaty, 

 stan uzbrojenia i jego oznakowanie. 

2.2.2.2. Przejęcia do eksploatacji 

1. Przejęcie do eksploatacji może się odbyć równocześnie z odbiorem robót budowlanych dokonywanym 
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przez Inwestora. Protokół przyjęcia do eksploatacji powinien być podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela MPWiK; 

2. Do czasu przejęcia przez MPWiK. sieci do eksploatacji nie wolno wykonywać podłączeń kanalizacji 
deszczowej do budynków; 

3. 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 MPWiKi 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., 

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 

4. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do linii rozgraniczających, do odbioru sieci 
wszystkie przyłącza powinny być zamknięte (zaślepione); 

5. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej z przyłączami, przyłącza te podlegają odbiorowi 
technicznemu. Inwestor wystąpi do Biura Obsługi Klienta MPWiK z wnioskiem o odbiór wypełniając druk 
„Wniosek o przyłączenie” 

6. W wypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejęcia sieci jest odpowiednie zabezpieczenie 
uzbrojenia (skrzynki zasuw powinny być zabezpieczone obudową betonową o min. wymiarach 0,6 x 0,6 
m i grubości 0,15 m, a 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 lub 
projekcie małej architektury; 

http://www.mpwik.wroc.pl/
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7. Rzędna skrzynek i włazów będzie taka jak w projekcie drogowym; 

W odbiorze uczestniczy upoważniony przedstawiciel ze strony Inwestora, inspektor nadzoru Inwestora, kierownik 
budowy i przedstawiciel MPWiK. Przeglądy techniczne w czasie odbiorów powinny być zorganizowane 
i przygotowane przez Inwestora i Wykonawcę (przygotowanie i skompletowanie dokumentów, zorganizowanie 
prac i zapewnienie bezpieczeństwa). 
 

Uwaga: 
W celu uregulowania zgodności kwestii współrzędnych płaskich (X ,Y) oraz rzędnych wysokościowych (H) na szkicach 
geodezyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
-szkice geodezyjne dla projektów uzgodnionych w starym układzie (Amsterdam, Gromnik) powinny zawierać rzędne 
wysokościowe w układzie Amsterdam a współrzędne płaskie w układzie 2000 
-szkice geodezyjne dla projektów uzgodnionych w układzie nowym powinny zawierać rzędne wysokościowe w układzie 
Kronsztadt 86 a współrzędne płaskie w układzie 2000 

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  
 

2.3. TECHNIKI BEZROZKOPOWE MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Z uwagi na wiek sieci, jej wyeksploatowanie, awaryjność lub zbyt małą wydajność w stosunku do 
wzrastającego zapotrzebowania, niezbędna jest renowacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Renowacja 
może być prowadzona w tradycyjnej technologii wykopowej lub metodami bezrozkopowymi. Przy wymianie sieci 
metodą tradycyjną obowiązują zasady omówione w rozdziałach dotyczących budowy nowej sieci kanalizacji 
deszczowej . 

Wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę wysokie koszty odtworzenia nawierzchni, znaczne utrudnienia 
komunikacyjne lub inne względy techniczne należy stosować metody bezrozkopowe renowacji sieci.  

W MPWiK możliwe jest zastosowanie nw. grupy bezrozkopowych metod renowacji sieci: 

1.  Metody „klasycznego” reliningu, polegające na wprowadzaniu nowego przewodu o mniejszej średnicy 
o pełnej wytrzymałości do przewodu poddawanego renowacji; 

2. Metoda reliningu ciasnopasowanego polegająca na: 

a) wprowadzeniu wstępnie zdeformowanego rurociągu z rur polietylenowych (techniki: Swage-Lining, 
Roll-Down – deformacja na placu budowy, techniki: U-Liner, Compact Pipe, Omega-Liner, Subline – 
deformacja u producenta)  

b)  rozbijaniu przewodu istniejącego o mniejszej średnicy z wprowadzeniem w jego miejsce nowego 
przewodu o większej średnicy (Berstlining, Pipe Eating, Cracking). 

3. Metoda rękawa utwardzanego powłoką żywiczną powodująca zwiększenie wytrzymałości konstrukcyjnej. 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji rękawów, są kompozyty polimerowe z włókien 
poliestrowych lub szklanych oraz z żywic organicznych. Najczęściej stosowane są żywice poliestrowe, 
epoksydowe lub winyloestrowe utwardzane termicznie lub promieniowaniem UV 

a) Projektowanie, wykonawstwo i odbiory rękawów należy realizować w oparciu o europejskie normy 
regulujące w polskiej wersji językowej 

PN-EN 13566-4  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4: Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu. 

PN-EN 13566-1  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

PN-EN 1610             Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 13380   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy 
zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. 

http://www.mpwik.wroc.pl/
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b). Trwałość rękawów musi być projektowana na minimum 50 lat ze względu na obniżanie się parametrów 
wytrzymałościowych żywic w czasie (do odpowiednich obliczeń dla żywic należy przyjmować wartości parametrów 
długotrwałych (po 50 latach), które są średnio dwukrotnie mniejsze niż odpowiednie wartości początkowe - z tego 
wynika, że w początkowym okresie eksploatacji rękaw powinien mieć przejściowo zawyżony współczynnik 
bezpieczeństwa.  

Sztywność obwodową – [SN kN/m2] oraz grubość ścianki projektowanego rękawa należy wyznaczyć na 
podstawie obliczeń konstrukcyjnych z uwzględnieniem obciążeń od gruntu, obciążeń komunikacyjnych oraz 
możliwości powstania wyboczeń wskutek parcia wody gruntowej. 

 Ze względu na prowadzenie eksploatacji sieci sprzętem do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych 
oraz występujący w obszarze Wrocławia zmienny poziom zwierciadła wody gruntowej projektowane rękawy muszą 
spełniać nw. wymogi: 

- minimalna grubość wykładziny (mierzona po usunięciu folii ochronnej) wynosi 5 mm 

- minimalna sztywność obwodowa wykładziny  SN 4 kN/m2 

Rękawy CIPP należy projektować na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przez osoby do tego 
uprawnione. Podstawą opracowania projektu technicznego i specyfikacji przetargowej SIWZ jest projekt 
konstrukcyjny rękawa CIPP uwzględniający stan techniczny uszkodzonego kanału. Specyfikacja SIWZ powinna 
dokładnie określać zakres badań będących podstawą odbioru technicznego utwardzonych rękawów wraz 
z podaniem stosownych norm w oparciu, o które badania te będą przeprowadzone 

W szczególności projekt renowacji kanału winien zawierać nw. informacje: 
- opis technologii (materiał wykładziny, rodzaj żywicy, warunki stosowania) 
- graniczne wartości parametrów procesu technologicznego  
- zakres rejestrowych podczas wygrzewania wykładziny parametrów  
- zakres badań podczas odbioru wykładziny 
- wartości graniczne parametrów sprawdzanych podczas odbioru 

Wymagane jest także, aby Wykonawca udzielił gwarancji na utrzymanie założonych w projekcie parametrów 
wytrzymałościowych na okres minimum 5 lat. Wykonawca winien ponosić konsekwencje wystąpienia awarii lub 
odkształcenia wykładziny w okresie gwarancyjnym wynoszącym minimum 5 lat.  

 

Wybór metody renowacji sieci zależy od materiału istniejącego przewodu, jego wieku, awaryjności, 
wytrzymałości i wydajności w stosunku do istniejącego lub przewidywanego zapotrzebowania.  

 

Metodę 1, 2a stosujemy tam, gdzie wytrzymałość przewodu jest niewystarczająca a zmniejszenie przekroju 
przewodu rehabilitowanego nie spowoduje znaczącego spadku wydajności. 

Metodę 2b, 3 należy stosować przy konieczności utrzymania lub zwiększenia wydajności istniejących 
przewodów.  

Typowanie przewodów oraz wybór metody renowacji prowadzą wydziały eksploatacyjne na etapie 
sporządzania planów rocznych i średnioterminowych. Wybór winien być dokonywany w oparciu o dane dotyczące 
wieku sieci, jej awaryjności, przeglądu sieci kanalizacyjnej kamerami TV, a także planowane przez ZDiUM 
remonty ulic i plany nowej zabudowy. 

Renowacji poddawane są odcinki sieci uprzednio oczyszczone i poddane inspekcji kamerami TV. Materiały 
użyte do renowacji przewodów kanalizacji deszczowe muszą mieć aprobatę COBRTI „INSTAL”. Aprobata jest 
udzielana na czas określony konkretnej firmie i nie może być odstąpiona innej firmie. 

 
2.3.1. Wykonawstwo sieci 

Prace prowadzone na czynnej sieci kanalizacji deszczowej winny być prowadzone zgodnie z uzgodnioną 
dokumentacją projektową, posiadaną wiedzą i doświadczeniem wykonawcy, obowiązującymi przepisami 
i uzgodnieniami, pod nadzorem upoważnionego inspektora nadzoru MPWiK Do obowiązków wykonawcy należy 
ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, organizacja ruchu zastępczego wg projektu, zabezpieczenie wykopów 
zgodnie z projektem, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu do parametrów wymaganych przez ZDiUM, 



                   Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. 20 

 

odtworzenie nawierzchni po wykopach. Renowacji poddawane są odcinki sieci uprzednio oczyszczone i poddane 
inspekcji kamerami TV. Wszelkie zmiany na sieci kanalizacyjnej, wykonane w trakcie robót renowacyjnych, winny 
być zgłoszone do inwentaryzacji branżowej MPWiK. Warunkiem ponownego złączenia rehabilitowanych 
przewodów z siecią miejską jest odbiór techniczny wykonanych robót przez inspektora nadzoru MPWiK I złożenie 
wniosku o wpięcie do czynnej sieci. 

Dla odbiorów technicznych i końcowych robót renowacyjnych obowiązują zasady jak w pkt. 2.2. 
„Wytycznych projektowania...” 

 

2.4. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DO NIERUCHOMOŚCI  

Dokumentacja techniczna przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie i formie odpowiadająca projektom 
budowlanym powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) z późniejszymi 
zmianami, obowiązującymi normami, być oprawiona w sztywne okładki i zawierać, co najmniej:  

1. Zapewnienie odprowadzania ścieków wydane przez MPWiK, ważne 2 lata, 

2. Dokument stwierdzający prawo Inwestora do dysponowania terenem (aktualny akt notarialny, wypis 
z rejestru gruntów, oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane), 

3. Opis techniczny z charakterystyką obiektu i zastosowanych urządzeń, typu rur, kształtek oraz sposobu 
ich łączenia, 

4. Bilans wód opadowych na podstawie, którego dokonano doboru średnic przyłączy, itp., 

5. Plan sytuacyjny z naniesionym zagospodarowaniem terenu (skala 1:250 lub 1:500), opracowany na 
kopii aktualnej mapy zasadniczej, 

6. Rzut przyłączy w skali 1:100 lub 1:50 z liniami rozgraniczającymi - granicami działki, z nawiązaniem do 
komunalnych sieci kanalizacyjnych, z niezbędnymi wymiarami, projektowanymi przyłączami, 
z graficznym i opisowym podaniem sposobu połączenia ww. przyłączy z sieciami miejskimi, wskazaniem 
zastosowanych urządzeń, przy uwzględnieniu bezpiecznych odległości od obiektów budowlanych 
i innych (np. słup wysokiego napięcia, drzewo itp.) oraz obowiązujących odległości od innego rodzaju 
uzbrojenia  

7. Rozwinięcia i profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych z wykazaniem rewizji - studzienek rewizyjnych, 
skala 1:100 

W projekcie należy podać sposób złączenia przyłączy z sieciami miejskimi oraz prowadzenia prac 
ziemnych. W przypadku projektowania bezrozkopowego wykonania przyłączy należy na planie sytuacyjnym 
zaznaczyć wielkość i lokalizację komór przeciskowych. 

Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata; po tym czasie projekt wymaga aktualizacji. Przed złożeniem 
wniosku o aktualizację uzgodnienia, Inwestor powinien uzyskać aktualne zapewnienie odprowadzania wód 
deszczowych.  

Każda nieruchomość powinna mieć odrębne bezpośrednie połączenie z miejską siecią  kanalizacji 
deszczowej. 

W wąskich ulicach osiedlowych zaleca się projektowanie i wykonawstwo przyłączy metodą bezwykopową. 

Gdy w uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba przejścia przewodami kanalizacji deszczowej przez 
obcą nieruchomość, każdorazowo należy uzyskać zgodę jej właściciela na przeprowadzenie przez nią 
i eksploatację ww. przewodów, potwierdzoną aktem notarialnym o służebności gruntowej z wpisem do ksiąg 
wieczystych.  

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie 
wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia 
w Urzędzie Miejskim pl. Nowy Targ 1/8 we Wrocławiu lub po sporządzeniu planu sytuacyjno-wysokościowego, 
opracowanego na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do zasobu geodezyjnego lub 
kartograficznego, przy zachowaniu przepisów o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
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ścieków. Usytuowanie projektowanych przewodów należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej we Wrocławiu, al. Kromera 44. 

Przewody spustowe odprowadzające ścieki deszczowe z rynien należy projektować i wykonywać o średnicy 

 150 mm, (odcinek pionowy z rur żeliwnych), z bezwzględnym wyposażeniem w czyszczaki. Ze względów 
eksploatacyjnych za czyszczakiem zaleca się stosowanie łuków 2x 450 .   

W przypadkach budownictwa wielorodzinnego czy budownictwa publicznego, rewizje i urządzenia 
przeciwzalewowe działające automatycznie powinny być lokalizowane w oddzielnych, ogólnodostępnych, 
oznakowanych pomieszczeniach. Do ww. rewizji i urządzeń musi być zapewniony dostęp, (np. okienko), w celu 
umożliwienia prowadzenia czynności eksploatacyjnych z zewnątrz. 
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Tabela nr 2. Zakres stosowania rur kanalizacyjnych w zależności od rodzaju materiału i lokalizacji  grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej             
      

MATERIAŁ 

 

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA 

PVC 

klasa S  
min.SN 8 

ceramiczne glazurowane wewnętrznie, 
glazurowane obustronnie lub o strukturze 
porcelany łączone na uszczelki gumowe, 

poliuretanowe lub mufy połączeniowe 

betonowe żelbetowe 
z betonów odpornych na 

korozję siarczanową  

 

GRP (żywice poliestrowe 
z włóknem szklanym), 

SN 10 000 

żeliwo sferoidalne   -
zabezpieczone 
antykorozyjnie  

z betonu 
polimerowego 

z polietylenu 

min.SN 8 

z polipropylenu min. 
SN 8 

rury przeciskowe 
odlewane 

z topionego bazaltu 

jezdnie ulic bez 
ograniczeń ruchu 
pojazdów ciężkich 

 
nie 

 

 0,2  0,6  

 dla średnic > 0,6 m wymagane jest 
indywidualne uzgodnienie z MPWiK 

od  0, 4 
od  0,5  

 

 0,2 

 

od  0,2   0,2   0,6 

system kielichowy 

od  08  system 

spawany 

 

 0,2   0,6 

 

 

pozostałe ulice, 
place, zieleńce 

 

 0,2  0,6  

 

 0,2  0,6  

 dla średnic > 0,6 m wymagane jest 
indywidualne uzgodnienie z MPWiK 

od  0, 4 od  0,5    0,2 

 

od  0,2   0,2   0,6 

system kielichowy 

od  0,8 system 

spawany 

 

 0,2   0,6  

przejścia przez 
przeszkody 

nie dobór indywidualnie wg obliczeń 
statycznych 

 dobór indywidualnie wg 
obliczeń statycznych 

dobór indywidualnie wg 
obliczeń statycznych 

dobór indywidualnie 
wg obliczeń 
statycznych 

dobór indywidualnie 
wg obliczeń 
statycznych 

nie dobór indywidualnie 
wg obliczeń 
statycznych 

dobór indywidualnie 
wg obliczeń 
statycznych 

renowacja 
istniejących kanałów 

nie nie nie tak (dowolne kształty) nie nie 
Tak  

system spawany 

1. od  1,0 

2. dla przekroi 
profilowych:* wymiar 
szerokości i wysokości 
>1,0  

tak nie 

budowa 
bezrozkopowa 

kanałów * 

nie tak 

 ceramiczne obustronnie glazurowane 

tak tak 

 SN wg. projektu 
konstrukcyjnego 

nie tak nie nie tak 

Dobór zastosowanej klasy rur i kształtek powinien być potwierdzony załączonymi do dokumentacji projektowej obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

*Należy wykonać obliczenia hydrauliczne potwierdzające, iż nie nastąpi nadmierna utrata przepustowości poddawanego renowacji kanału  
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2.4.2. Szczegóły dotyczące projektowania i wykonawstwa przyłączy 
kanalizacji deszczowej 

2.4.2.1. Średnice przyłączy kanalizacyjnych 

Przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości powinny być projektowane z rur o średnicach min. 0,15 m 
i minimalnym spadku 0,8 % dla przyłączy kanalizacji deszczowej oraz 1,5 % dla przyłączy kanalizacji 
ogólnospławnej, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi, odpowiednio 
większe o min. spadku dobranym zgodnie z normą dla danej średnicy przyłącza. Ze względów eksploatacyjnych 
odległość urządzeń rewizyjnych na przyłączu nie powinna przekroczyć 30 m. 

 

2.4.2.2. Materiał do budowy przyłączy kanalizacyjnych 

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych zaleca się stosować materiały identyczne do zastosowanych przy 
realizacji kanałów komunalnych (przestrzegając zasady zachowania jednolitości stosowanych materiałów, 
przewidywanych w tych technologiach łączeń i kształtek.  

2.4.2.3.  Włączenia do kanałów 

Włączenie do kanału powinno być wykonywane skośnie do osi kanału zgodnie z kierunkiem przepływu 
ścieków (pod kątem 450) (uwaga dla betonu jak wyżej) Należy także zastosować trójnik skośny w przypadku 
dużego zagłębienia kanału komunalnego, gdy przyłącze przechodzi w odcinek pionowy (stojak). Nie należy 
stosować stojaka po kątem 900 .W obu przypadkach zastosowane kształtki nie mogą powodować zaburzenia 
przepływu.  

W przypadku kanałów kamionkowych włączenia do istniejącej sieci należy wykonywać z wykorzystaniem 
istniejących trójników. Przy ich braku należy projektować wstawienie trójnika do kanału o typowym przekroju 
z wykorzystaniem manszet naprawczych typu ciężkiego lub, w uzasadnionych przypadkach, należy projektować 
studzienki połączeniowe. 

Na istniejącej sieci kanalizacyjnej zbudowanej z rur betonowych lub murowanych z cegły dopuszcza się 
osadzenie na przewodzie o przekroju, co najmniej 3 średnic przyłącza króćca kamionkowego kielichowego w taki 
sposób, aby kielich wsparty był na ścianie kanału. Zaleca się projektowanie i stosowanie prefabrykowanych 
króćców wraz z uszczelkami gumowymi. Włączenia nie mogą powodować naruszenia konstrukcji kanału.  

Nawierceń należy dokonywać w takim miejscu, aby od krawędzi otworu do końca rury pozostało min. 0,3 m. 

Dla nowych kanałów projektowanych z rur betonowych 300 mm włączeń przykanalików 150-160 mm należy 
dokonywać za pomocą kształtek/trójników systemowych 90o Dla podłączenia przykanalików 150-160 mm do 
istniejących kanałów z rur betonowych 300 mm dopuszcza się następujące rozwiązania: 

a)  Wykonanie otworu wiertnicą i osadzenie na zaprawę wysokosprawną króćca kamionkowego typu GE 
(nieszkliwionego zewnętrznie) z odpowiednią uszczelką dla systemu rur przykanalika. Króciec nie 
powinien nadmiernie wnikać w światło kanału, max. do 5% średnicy kanału a miejsce wpięcia należy 
wyprofilować zaprawą od wewnątrz przewodu. Włączenie należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez 
zewnętrzne obetonowanie o wymiarach otuliny rury min. 15 cm i min. 25-30 cm po każdej stronie 
króćca  betonem klasy min. C15/20 z pozostawieniem wolnego kielicha na króćcu przyłączeniowym. 
Osadzenie króćca podlega odbiorowi przez służby MPWiK w stanie odkrytym przed wykonaniem 
pozostałej części przyłącza. 

b) Dla rur betonowych bez stopki - wstawienie kamionkowego trójnika z zastosowaniem manszet 
naprawczych typu ciężkiego oraz odpowiednich pierścieni wyrównawczych. 

Do kanałów o średnicach   0,4 m można stosować włączenia przegubowo-wciskowe lub siodłowe 
z przegubem.  

Otwór dla króćca (do przyłączenia wpustu) w kanałach murowanych, ceglanych, GRP itd. należy 
wykonywać tylko przy użyciu specjalnych bezudarowych wiertnic, aby nie uszkodzić konstrukcji i nie naruszyć 
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szczelności ww. obiektów. 

Do kanałów żelbetowych zabezpieczonych specjalną izolacją (np. kolektor Północny, Odra) oraz kanałów 
przebiegających w rurach ochronnych, włączenia mogą być dokonywane wyłącznie w komorach. 

Przy dużych różnicach zagłębienia kanału komunalnego i przyłącza, w przypadku włączenia do istniejącej 
studni kanalizacyjnej, należy stosować kaskadę rurową na zewnątrz studzienki. W wypadku włączenia do trójnika 

dopuszcza się prowadzenie przykanalika pod kątem 45  (przełom spadku) do uzyskania odpowiedniego 
wypłycenia z zachowaniem min. przykrycia przewodu 1,0 m w liniach rozgraniczających ulicy. 

Wstawianie trójników do kanału czynnego oraz wykonanie otworów w kanałach murowanych 
lub betonowych i studniach rewizyjnych oraz wstawianie króćców należy wykonywać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w MPWiK i określonymi w Cenniku Usług MPWiKMPWiK.  

Projektowane studzienki rewizyjne na przyłączu kanalizacyjnym powinny być umieszczone możliwie 
najbliżej linii rozgraniczającej nieruchomości (max do 2 m). pierwsza studnia za linią rozgraniczającą nie może 
mieć części osadnikowej. 

Przy projektowaniu włączeń do kanałów położonych na znacznych głębokościach, w szczególności poniżej 
poziomu wód gruntowych do projektu należy załączyć wyniki badań geologicznych gruntu z opisem prowadzenia 
robót ziemnych i wykonania włączenia. 

Do odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjne należy zgłaszać w stanie odkrytym.  

W szczególnych przypadkach odbiór przyłącza kanalizacyjnego zasypanego może odbyć się na podstawie 
inspekcji kamerą TV przewodu (inspekcja TV wykonana przez służby MPWiK na zlecenie i koszt Inwestora). 

2.4.2.4. Podłączenia  nieruchomości odprowadzających zanieczyszczone wody 
deszczowe  

Jakość ścieków wprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej winna odpowiadać wymogom 
określonym w Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

W przypadku przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej, włącznych do miejskiej sieci 
kanlizacji deszcowej - z terenów odwadnianych, na których istnieje prawdopodobieństwo występowania m.in. 
zanieczyszczeń ropopochodnych (np.  stacji paliwowych, zakładów przemysłowych, warsztatów 
samochodowych, dróg itp.), wymagania dotyczące podłączeń kanalizacyjnych do nieruchomości jak w pkt. 2.4. 
na str. 21 zostają rozszerzone o: 

1. ad. 3. Opis techniczny z informacją o doborze urządzenia oczyszczającego wody deszczowe, 
parametrach i lokalizacji urządzenia zaprojektowanego do podczyszczania ścieków. 

2. ad. 4. Informację o przewidywanych zanieczyszczeniach i bilans wód opadowych z terenów 
zanieczyszczonych 

3. ad. 5. Plan sytuacyjny terenu z naniesioną instalacja kanalizacyjną wraz z urządzeniami do 
podczyszczania ścieków, 

Jakość wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, o pochodzeniu zdefiniowanym w § 19.1 ww. 
Rozporządzenia,  powinna odpowiadać nw. wymogom. 

 

Tabela nr 3. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej,  

WSKAŹNIK WARTOŚĆ  

ropopochodne 15,0 mg/ dm3 i poniżej 

zawiesiny 100 mg /dm3 i poniżej 
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W przypadku przewidywanych przekroczeń ww. parametrów w wodach deszczowe wprowadzanych do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy zaprojektować urządzenia oczyszczające. 

Dla wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych bezpośrednio do cieków naturalnych lub ziemi 
obowiązująjwymogi określone w ww. Rozporządzeniu (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami). 

 

2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ. 

 

Do budowy sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej stosowane mogą być materiały i urządzenia, na które 
została ustanowiona właściwa przedmiotowo Polska Norma lub normy zharmonizowane (PN-EN).  

Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub z normami zharmonizowanymi dla 
zastosowanych  materiałów  (wymóg ten nie dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub CE). 

Wykonawca przystępujący do robót renowacyjnych również winien posiadać aprobatę techniczną COBRTI 
„INSTAL” na zastosowane materiały do renowacji przewodów, obowiązującą, co najmniej na czas prowadzenia 
robót. 

Powyższe zagadnienia reguluje Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst 
jednolity, Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z 2004 r.) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami. 

Przy projektowaniu sieci należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zasady zachowania jednolitości 
stosowanych materiałów, przewidzianych w tych technologiach łączeń i kształtek. 

 W dokumentacji projektowej muszą być uwzględnione wymagania producenta dotyczące technologii 
zabudowy dopuszczonych do stosowania materiałów.  

Opracowania projektowe powinny uwzględniać możliwość obsługi sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 
nowoczesnym sprzętem eksploatacyjnym. 

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów 
kanalizacyjnych należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych 
(linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury). Pozwoli to w razie zaistniałej 
potrzeby na jednoznaczną identyfikację zabudowanych rur, tj. materiału, średnicy, grubości ścianki, typoszeregu, 
ciśnienia nominalnego i producenta i datę produkcji.  

 

2.6. WYTYCZNE POZOSTAŁYCH BRANŻ 

 

2.6.1. Wytyczne projektowania przepompowni ścieków  

Wytyczne projektowania przepompowni ścieków oraz kanałów ciśnieniowych eksploatowanych 
przez MPWiK we Wrocławiu są zamieszczone jako załącznik nr 1 do „Wytycznych Projektowania...” wersja 
podstawowa. 

 
2.6.2. Wytyczne branży elektrycznej 

Wytyczne dotyczące wykonania Dokumentacji Techniczno-Projektowej (wykonawczej i powykonawczej) na 
zamówienie MPWiK w branży elektrycznej są zamieszczone jako załącznik nr 2 – załącznik DPWE - do 
„Wytycznych Projektowania...”wersja podstawowa. 

Wytyczne ogólne branży elektrycznej: 
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1. Dla projektowania, wykonywania rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych  niskiego napięcia 
stosować normę PN-EN 60439-1 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.” 

2. Dla projektowania, wykonawstwa elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych 
stosować normę N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa.” 

3. W zakresie wymagań pomiarowych wyszczególnionych w  projekcie, a także wykonawczych 
pomiarów pomontażowych stosować normę PN-E – 04700:1998/Az:2000 „Urządzenia i układy 
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badań odbiorczych” 

4. W wymaganiach projektowych i wykonawstwie instalacji układów sterownania, dla opisu żył 
przewodów stosować plastikowe oznaczniki opisane w sposób czytelny i trwały w przyjętym 
w MPWiK systemie tzw. oznaczników zwrotnych tzn. na oznaczniku przewodu na aparacie lub 
listwie zacikowej zapisany jest adres do jakiego zacisku drugi koniec przewodu jest przyłączony. 

5. Obwody zasilające napędów powinny być zabezpieczone termicznie z zastosowaniem modułów 
sterowniczo-zabezpieczających, sterowanych przez cyfrową magistralę komunikacyjną, 
z możliwością programowania parametrów pracy i diagnostyki napędu zgodnie z pkt  5 załącznika 
nr 3. do niniejszych „Wytycznych Projektowania...”. 

 
2.7.3. Wymagania dotyczące projektu układu automatyki  

Wymagania dotyczące projektu układu automatyki są zamieszczone jako załącznik nr 3 do „Wytycznych 
Projektowania...”wersja podstawowa. 

 
2.7.4. Wymagania do projektowania pomiaru przepływu 

instalowanego w celu rozliczenia ilości ścieków przekazywanych do systemu 
kanalizacyjnego MPWiK we Wrocławiu 

Wymagania do projektowania pomiaru przepływu instalowanego w celu rozliczenia ilości ścieków 
przekazywanych do systemu kanalizacyjnego MPWiK we Wrocławiu są zamieszczone jako załącznik nr 4 do 
niniejszych „Wytycznych Projektowania...”wersja podstawowa. 

 
2.7.5. Wymagania dotyczące projektu systemów automatyki cieplnej (SAC) 

i monitoringu, 

Wymagania dotyczące projektu systemów automatyki cieplnej (SAC) i monitoringu są zamieszczone jako 
załącznik nr 5 do niniejszych „Wytycznych Projektowania...”wersja podstawowa.  

 

 

3. INFORMACJE DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

3.1. INFORMACJE W ZAKRESIE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Informacje na temat istniejących i projektowanych przyłączy kanalizacyjnych Inwestorzy i projektanci mogą 
uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A, ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.  

1. Wnioski o zapewnienie odprowadzania ścieków, sporządzone na drukach dostępnych w Biurze Obsługi 
Klienta, zawierające warunki płatności (płatnicy podatku VAT powinni podać numer identyfikacyjny NIP) 
wraz z mapą w skali 1:500 i zaznaczoną na niej lokalizacją obiektu oraz dokumentem potwierdzającym 
prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy składać w Biurze Obsługi 
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Klienta MPWiK S.A, ul. Na Grobli 14/16. Druk wniosku można także pobrać ze strony internetowej: 
www.mpwik.wroc.pl. 

Do wniosku należy załączyć szczegółowe obliczenia ilości wód opadowych (w l/s) z rozbiciem na rodzaje 
i wielkości odwadnianych powierzchni. 

Projektując zespół budynków na planie sytuacyjnym należy wrysować planowaną zabudowę i układ 
drogowy.  

Wydanie zapewnienia dostarczania wody/odprowadzania ścieków jest usługą płatną w wysokości określonej 
w „Cenniku usług MPWiK Dokument zapewnienia dostarczenia wody lub/i odbioru ścieków wnioskodawca 
otrzymuje pocztą wraz z fakturą za usługę. 

2. Wnioski o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza, sporządzone na druku „Wniosek o uzgodnienie 
dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego”, wraz z 2 egzemplarzami 
dokumentacji technicznej (zgodnie z wymogami jak w pkt. 1.2.3 i 1.2.4) i wyszczególnionymi we wnioskach 
załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Klienta MPWiK, ul. Na Grobli 14/16. Płatnicy podatku VAT 
powinni podać na wniosku numer identyfikacyjny NIP. Druk wniosku można uzyskać w Biurze Obsługi 
Klienta lub na stronie internetowej: www.mpwik.wroc.pl. 

Rozpatrzenie dokumentacji projektowej jest usługą płatną w wysokości określonej w „Cenniku usług 
MPWiK”. Jako zawiadomienie wykonania usługi wnioskodawca otrzymuje fakturę. Dowód zapłaty stanowi 
podstawę do wydania dokumentu uzgodnienia z egzemplarzem uzgodnionego projektu. Odbiór 
uzgodnienia osobisty w Biurze Obsługi Klienta. 

Na podstawie uzgodnionego projektu, po dokonaniu zgłoszenia wykonania przyłącza lub uzgodnienia 
projektu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Inwestor może przystąpić do wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego.  

 

Wykonane przyłącze należy w stanie odkrytym zgłosić do pomiaru geodezyjnego, a następnie do przeglądu 
technicznego w MPWiK Usługa przeglądu technicznego przyłącza oraz wydanie zaświadczenia są usługami 
płatnymi zgodnie z  cennikiem Usług MPWiK Usługa opłacana jest przez Klienta na podstawie wystawianej 
faktury 

 

3.2. INFORMACJE W ZAKRESIE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

Inwestorzy i projektanci informacje w zakresie istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych mogą 
uzyskać w archiwum geodezyjnym MPWiK, ul. Na Grobli 14/16 (budynek mieszczący Biuro Obsługi Klienta). 

Dział Inżynieryjny MPWiK wydaje opinie i uzgodnienia do dokumentacji na kanały w zakresie jak w rozdziale 
1 niniejszych “Wytycznych projektowania...”. 

3.3. WAŻNOŚĆ UZGODNIEŃ   

Zapewnienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
wydawane przez MPWiK, zachowują swą ważność przez okres 2 lat od daty wystawienia. 
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4. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

4.1 POLSKIE NORMY 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-02479 :1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 

PN-EN 124: 2000 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania  

PN-EN 295-2:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
Sterowanie jakością i pobieranie próbek 

PN-EN 295-3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody 
badań 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. 
Warunki techniczne wykonania 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne (marzec 1999) 

PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

PN-EN 752-4:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na 
środowisko 

PN-EN 752-6:2002  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne .Układy pompowe 

PN-EN752-7 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowaniePN-EN 1610:2002
 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN–1329-1:2001 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne 

PN-76/M-34034 Rurociągi. zasady obliczeń strat ciśnienia 

 

4.2 PRZEPISY I DOKUMENTY  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2010r. nr 243 poz. 1623 Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy - Prawo budowlane z Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zmianami); 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami); 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 poz. 2603  
z późniejszymi zmianami); 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
późniejszymi zmianami),  

7. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami); 
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8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 późniejszymi zmianami); 

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 
z późniejszymi zmianami); 

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi 
zmianami); 

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 2087 r.); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055); 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839); 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami); 

20. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579); 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137); 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, 
poz. 437);  

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych 
za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi, oraz współczynników 
różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);  

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(Dz. U. Nr 279, poz. 2758); 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków 
wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640); 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573); 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953); 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
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do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490); 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosków o pozwolenie 
na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji  
o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami); 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71); 

34. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami); 

35.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 
i 964 z późniejszymi zmianami);  

36. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, 
poz. 3466). 

37. Zarządzenie nr 9448 Prezydenta Wrocławia z20 maja 2010r. zmieniające zarządzenie nr 1749/07 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 17 września 2007r w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia 
Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Inne dokumenty: 

38 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecone do stosowania 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1994 r.; Wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
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      Załącznik  

Zestawienie rodzajów i wielkości powierzchni odwadnianych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 

 

 
Zestawienie rodzajów i wielkości powierzchni odwadnianych do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  

Data sporządzenia zestawienia i podpis: 
 
................................................................................................................. 

Nazwa Inwestora: 
 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
........... 

Nazwa Inwestycji przejmowanej przez MPWiK S.A. do eksploatacji: 

 

.............................................................................................................

................................................ 

Obiekt: 

 

....................................

....................................

....................................

................... 

Lp. 
Rodzaj powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z 
której  wody opadowe lub roztopowe są wprowadzane do 
kanalizacji deszczowej 

Powierzchnia*  

[m
2
] 

Wykaz działek, 
na których 
znajduje się 
wskazany 
rodzaj 
odwadnianej 
powierzchni 
[Obręb, arkusz 
mapy, nr działki] 

1 

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych oraz baz 
transportowych, bez powierzchni dachów (np. hal produkcyjnych, 
budynków administracyjnych), terenów zielonych (np. trawników, 
klombów) , dróg i parkingów  o nawierzchni szczelnej i 
nieszczelnej. 

[§ 5 ust 1 pkt 1, Dz.U.2008.196.1217 z późn. zm. ] 

  

2 

Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 
2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 857, 
z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 
171, poz. 1057), portów morskich i lotnisk.         [§ 5 ust 1 pkt 2, 
Dz.U.2008.196.1217 z późn. zm. ] 

  

3 

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej 
znajdujących się na terenach przemysłowych, składowych oraz 
baz transportowych.    

[§ 5 ust 1 pkt 3, Dz.U.2008.196.1217 z późn. zm. ] 

  

4 

Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej o liczbie 
miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów. 

[§ 5 ust 1 pkt 4, Dz.U.2008.196.1217 z późn. zm. ]  

  

5 

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej 
znajdujących się poza terenami przemysłowymi, składowymi oraz 
bazami transportowymi.  

[§ 5 ust 1 pkt 5, Dz.U.2008.196.1217 z późn. zm. ]   

  

6 
Całkowita powierzchnia odwadnianej zlewni (tj.  suma ww. 
powierzchni oraz pozostałych odwadnianych rodzajów 
powierzchni) 

 
 

 

Do zestawienia należy dołączyć wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem rodzaju odwadnianej 
powierzchni.  

* Powierzchnie proszę określać na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz danych z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 


