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I.

CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne:
1.1. Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania pn. „ Koncepcja odwodnienia terenu przyległego do drogi
krajowej nr 42 w miejscowości Styków ul. Świętokrzyska, gm. Brody jest umowa
Nr 1.KOS.18 z dnia 01.02.2018r.
1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania zleconej dokumentacji projektowej obejmuje rozwiązanie
koncepcyjne ( wariantowe ) stałych systemów kanalizacyjnych mających na celu
przejęcie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ciążącej do odbiornika jakim
jest obecnie istniejący przepust drogowy w pasie drogi krajowej nr 42 w Stykowie
w km 274 + 8.
W ramach opracowania dokonano obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych
z ciążącej do przepustu zlewni oraz przeanalizowano wariantowe warunki ich
odprowadzania.
1.3. Podstawowe materiały wykorzystane w opracowaniu.
1. Umowa Nr 1.KOS.18 zawarta w dniu 01.02.2018 r. pomiędzy Gminą Brody

mającą swą siedzibę w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
2.

Uchwała nr VII/41/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody / Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9.08.2016r. poz. 2553 /.

3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1:500
2. Charakterystyka terenu objętego koncepcją.
2.1. Opis stanu istniejącego.
Teren do odwodnienia objęty koncepcją położony jest w południowo-zachodniej
części
miejscowości Styków, gmina Brody pomiędzy ulicą Kościelną
i Świętokrzyską (droga krajowa nr 42 – dz.ew. nr 471/1). Na danym obszarze,
przy w/w ulicach znajdują się budynki mieszkalne, szkoła oraz kościół. Pozostały
3
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teren zajmują użytki rolne przede wszystkim łąki. Zgodnie z ukształtowaniem
terenu wody spływają do istniejącego w drodze krajowej nr 42 / ul. Świętokrzyska
/ przepustu betonowego o średnicy Ø 1000 i dalej rozlewają się na prywatne
działki na których zlokalizowane są budynki mieszkalne, powodując ich
podtopienia. Zlikwidowanie podtapiania budynków i terenu położonego poniżej
wylotu jest głównym celem powyższego opracowania. Wlot istniejącego
przepustu Ø 1000 zlokalizowany jest w niecce terenowej której skarpy umocnione
są płytami betonowymi wielootworowymi.
Do niecki skierowane są wody z trzech wylotów rurowych usytuowanych na
różnych rzędnych, oraz wody płynące powierzchniowo.
Jeden wylot od strony wschodniej o średnicy Ø 400 wprowadzający wody
opadowe z utwardzonego podjazdu na teren szkoły.
Drugi odwadniający teren zabudowy zagrodowej o średnicy Ø 200.
Trzeci od strony zachodniej o średnicy Ø 400 wprowadzający wody
z sąsiedniego zaniżenia terenu i z kratki ściekowej usytuowanej w pasie
drogowym.
Budynki zlokalizowane przy ulicy Świętokrzyskiej strona południowa posiadają
utwardzone wjazdy. Zabudowa luźna. Wzdłuż drogi znajduje się korytko
betonowe odbierające wody z chodnika z kostki betonowej i z utwardzonych
podjazdów do posesji. Odbiornikiem wód opadowych spływających systemem
otwartym jest ciek od Kuczowa. Woda z terenu szkoły tj. wjazdu, parkingu,
boiska, dachu budynku ujęta jest w kryte korytko betonowe i oddzielnym wylotem
odprowadzana jest poprzez odwodnienie liniowe do cieku od Stykowa. Nie ciąży
do rozpatrywanej zlewni.

2.2. Dane szczegółowe.
2.2.1. Opis projektowanych rozwiązań.
Koncepcja zawiera dwa warianty sposobu odwodnienia terenu przyległego do
drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków ul. Świętokrzyska.
Wariant I
Projektuje się wykonanie ujęcia wód opadowych i roztopowych w formie rowu
odkrytego ( ujęciowego ) usytuowanego na obrysie niecki wlotowej do
istniejącego przepustu pod drogą krajową nr 42, na rzędnej ok. 1,0 m powyżej
dna przepustu. Rów opaskowy umożliwi odbiór wód z istniejących wylotów
i wód spływających powierzchniowo z terenu całej zlewni Z1. Następnie wody
z rowu zostaną wprowadzone przewodem rurowym Ø 315 do studzienki
4
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rewizyjnej D5 o rzędnych 211,8/210,17 usytuowanej w sąsiedniej niecce
w pasie drogi krajowej. Do studni D5 zostaną włączone wyloty od kratki
ściekowej ulicznej i z terenu zlewni Z2. Dalszy odcinek systemu w tym
wariancie stanowił będzie kanał kryty przebiegający w poboczu pasa drogowego
równolegle do istniejącego kabla teletechnicznego w odległości 1,5 m i na
długości 226 mb.
Końcowy odcinek systemu kanalizacji stanowił będzie przebudowany kanał
odkryty o zmienionych parametrach, przebiegający równolegle do chodnika
odprowadzający wody do Cieku od Kuczowa. Do końcowego odcinka ciążyć
będą także wody ze zlewni Z3 i Z4, które zostaną włączone do systemu
odwodnienia istniejącymi kanałami odkrytymi .
Wariant II
W tym wariancie od strony wlotu do istniejącego przepustu drogowego Ø 1000
pod drogą 42, niecka ujęciowa pozostaje bez zmian i odbiera wody jak
dotychczas. Od strony wylotu z przepustu drogowego wody zostają ujęte do
studni osadnikowej D7 o rzędnych 208,35/206,35 wyposażonej w kratę
ściekową. Teren wokół studni utwardzony betonem i uprofilowany ze spadkiem
do kratki ściekowej. Studnia D7 stanowić będzie początek systemu kanalizacji
wgłębnej, z przebiegiem po terenie nieruchomości prywatnej o nr ew. 266
równolegle do jej granicy w odległości 1,0 m. Dalszy odcinek kanalizacji
wgłębnej przebiegał będzie w pasie drogi gminnej – dz. ew. nr 253/1 i w terenie
dz.ew. nr 231 stanowiącej własność Gminy Brody.
Końcowy odcinek systemu kanalizacyjnego stanowił będzie kanał odkryty
zaprojektowany z korytek betonowych typu rozwartego o parametrach
56/80x100x40 cm. Wody z rowu odkrytego przebiegającego w terenie
prywatnym - dz– ew. nr 217 i 210/2 użytkowanym rolniczo, skierowane będą do
istniejącego przepustu o średnicy Ø1000 pod drogą powiatową (ul. Słoneczna)–
dz.ew.nr 176.
Dla poprawy sprawności odpływu wód z w/w przepustu konieczne będzie
przeprowadzenie prac konserwacyjnych polegających na odmuleniu
i ubezpieczeniu skarp i dna rowu zlokalizowanego na dz.ew.nr 340.
2.2.2. Obliczenia hydrologiczne.
Z ukształtowania terenu i jego zagospodarowania wynika, że do przyłącza
kanalizacji deszczowej z przyległego terenu dopływać będą wody
z przynależnej zlewni Z1 i Z2 o łącznej powierzchni F=3,86 ha
Wody opadowe z zlewni Z3 i Z4 zostaną przejęte w sposób dotychczasowy
do systemu otwartego w wariancie I, gdzie odbiornikiem wód jest
5
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projektowany do przebudowy rów otwarty odprowadzający wody opadowe do
Cieku od Kuczowa.
Do dalszych obliczeń przyjęto średnią ilość opadów dla województwa
świętokrzyskiego w ilości 619 mm / rok.
W bilansie ścieków deszczowych uwzględniono ilość opadów w trakcie
tzw. deszczu nawalnego.
Ilość wyliczono wg wzoru Błaszczyka :
3

𝑞=

470 √𝑐
𝑡 0.67

gdzie :

C- częstotliwość występowania deszczu nawalnego o natężeniu q
lub większym ;
t - czas trwania deszczu ( min )
Dla średniorocznego opadu w wysokości 619 mm, przyjętego czasu
trwania deszczu t = 15 min oraz założonego wystąpienia deszczu raz na 5
lat p = 50% i C = 2 lat natężenie deszczu wyniesie :
3

3

𝑞=

470 √𝑐
𝑡 0.67

=

470 √2
150,67

= 96,0 l/s ha

Ilość wód deszczowych wyliczono dla poszczególnego wariantu na
podstawie wzoru :
Q= ψxqxFxφ
gdzie:
Q – ilość wód opadowych l/s,
φ - współczynnik opóźnienia
q - natężenie deszczu nawalnego l/s/ha,
F – powierzchnia zlewni / ha /.
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego.

Wariant I
W tym wariancie wody ze studzienki rewizyjnej D5 odprowadzane będą
kanałem krytym i w końcowym odcinku korytkami betonowymi do Cieku od
6
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Kuczowa. Kanał kryty będzie odbierać wody ze zlewni Z1 i Z2. Do korytka
betonowego odprowadzającego wody opadowe do Cieku od Kuczowa będą
spływać dodatkowo wody opadowe ze zlewni Z3 i Z4.
Zlewnia Z1
Do rowu opaskowego ciążą wody ze zlewni Z1 tj. z istniejącego wylotu od
strony wschodniej odprowadzające wody z utwardzonego podjazdu na
teren szkoły oraz wody spływające powierzchniowo przynależne do tej
zlewni o łącznej powierzchni FZ1 = 2,84 ha
- powierzchnia utwardzona Fu1 = 0,03 ha
- powierzchnia terenów zielonych Fz = 2,36 ha
- powierzchnia dla zabudowy luźnej Fzab. =0,45 ha
- współczynnik spływu powierzchniowego dla asfaltu Ψ = 0.9
- współczynnik spływu powierzchniowego dla terenów zielonych Ψ =0.1
- współczynnik spływu powierzchniowego dla zabudowy luźnej Ψ =0.4
- natężenie deszczu q = 96 l/s/ha
a/ ilość wód z powierzchni utwardzona :
Qu1 = 0,03 x 0,9 x 96 = 2,59 l/s
b/ ilość wód z terenów zielonych:
Qz1 = 2,36 x 0,1 x 96 = 22,66 l/s
c/ ilość wód z terenów zabudowy luźnej:
Qzab.1 = 0,45 x 0,4 x 96 = 17,28 l/s
Całkowita ilość wód deszczowych zlewni Z1 wynosi :
Qmax1 = Qu1 + Qz1 + Qzab1 = 42,53 l/s
Zlewnia Z2
Do studni rewizyjnej D5 ciążą wody ze zlewni Z2 t.j.z istniejącego wylotu
od kratki ściekowej ulicznej oraz wody spływające powierzchniowo
przynależne do tej zlewni o łącznej powierzchni FZ2 = 1,027 ha
- powierzchnia utwardzona Fu2 = 0,007 ha
- powierzchnia terenów zielonych Fz2 = 0,77 ha
- powierzchnia dla zabudowy luźnej Fzab2. = 0,25 ha
- współczynnik spływu powierzchniowego dla asfaltu Ψ = 0.9
- współczynnik spływu powierzchniowego dla terenów zielonych Ψ =0.1
- współczynnik spływu powierzchniowego dla zabudowy luźnej Ψ =0.4
7
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- natężenie deszczu q = 96 l/s/ha
a/ ilość wód z powierzchni utwardzona :
Qu2 = 0,007 x 0,9 x 96 = 0,61 l/s
b/ ilość wód z terenów zielonych:
Qz2 = 0,77 x 0,1 x 96 = 7,39 l/s
c/ ilość wód z terenów zabudowy luźnej:
Qzab.2 = 0,25 x 0,4 x 96 = 9,6 l/s
Całkowita ilość wód deszczowych zlewni Z2 wynosi :
Qmax2 = Qu2 + Qz2 + Qzab2 = 17,6 l/s
Zlewnia Z3
Do korytka betonowego końcowego ciążą wody spływające kanałem
krytym i powierzchniowo ze zlewni Z3 i Z4. Całkowita powierzchnia
zlewni Z3 wynosi- FZ3 = 3,16 ha
- powierzchnia terenów zielonych Fz3 = 3,16 ha
- współczynnik spływu powierzchniowego dla terenów zielonych Ψ =0.1
- natężenie deszczu q = 96 l/s/ha
a/ ilość wód z terenów zielonych:
Qz3 = 3,16 x 0,1 x 69 = 30,34 l/s
Całkowita ilość wód deszczowych zlewni Z3 wynosi :
Qmax3 = Qz3 = 30,34 l/s

Zlewnia Z4
Do zlewni Z4 tj. korytka betonowego wzdłuż chodnika ciążą wody
z połowy pasa drogowego, chodnika i wjazdów do budynków o łącznej
powierzchni FZ4 = 0,51 ha
- powierzchnia utwardzona Fu4 = 0,09 ha
- powierzchnia dla zabudowy luźnej Fzab4. = 0,42 ha
- współczynnik spływu powierzchniowego dla asfaltu Ψ = 0.9
- współczynnik spływu powierzchniowego dla zabudowy luźnej Ψ =0.4
8
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- natężenie deszczu q = 96 l/s/ha
a/ ilość wód z powierzchni utwardzona :
Qu4 = 0,09 x 0,9 x 96 = 7,78 l/s
b/ ilość wód z terenów zabudowy luźnej:
Qzab.4 = 0,42 x 0,4 x 96 = 16,13 l/s
Całkowita ilość wód deszczowych zlewni Z4 wynosi :
Qmax4 = Qu4 + Qzab4 = 23,91 l/s

Ilość wód opadowych przyjętych do wyliczenia kanału krytego wynosi:
Qmax I = QZ1+ QZ2 = 60,13 l/s
Całkowita ilość wód opadowych odprowadzanych do Cieku od Kuczowa
Qmax.cI = QZ1+ QZ2 + QZ3 + QZ4 = 114,38 l/s

Wariant II
W tym wariancie wody opadowe będą odbierane z istniejącego przepustu
drogowego studnią osadnikową będącą początkiem systemu kanalizacji
wgłębnej. Kanał kryty będzie odbierać wody ze zlewni Z1 i Z2.
Wyliczenia zlewni przedstawiono w wariancie I.
Ilość wód opadowych przyjętych do wyliczenia kanału krytego wynosi:
Qmax II = QZ1+ QZ2 = 60,13 l/s

2.2.3. Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic
Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic kanału i przekroju korytek ściekowych
przeprowadzono na podstawie wcześniej ustalonych wyliczeń wielkości
miarodajnego natężenia przepływu,
ustalonych spadków kanałów
w odniesieniu do poszczególnych odcinków systemów..

9
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Obliczenia hudrauliczne dla każdego wariantu dla natężenia przepływu
wynoszącego Q = 60,13 l/s wykonano w oparciu o nomogramy Colebrookꞌa Whiteꞌa dla rur kanalizacyjnych PCV-u
3.

Opis rozwiązań projektowych.
3.1. Wprowadzenie.
W oparciu o wykonane rozpoznanie w terenie, analizę dostępnych materiałów
oraz ustaleń z Inwestorem, Koncepcję odwodnienia przedmiotowego terenu
przedstawiono w dwóch wariantach.
3.2. Dane ogólne.
3.2.1.Opis techniczny przyjętych rozwiązań koncepcyjnych – wariant I
Wariant I – opis rozwiązania jak w punkcie 2.2.1.
Zakres rzeczowy projektowanego rozwiązania wiąże się z wykonaniem:
- rowu otwartego ujęciowego zaprojektowanego z korytek betonowych typu
rozwartego o wym. 56/80x100x40 cm, ułożonych na podsypce cementowopiaskowej ze spadkiem 0,5 % na długości 17 mb ,
- kanału rurowego wgłębnego zaprojektowanego z rur PVC-U DN 315 mm
długości 226 mb ułożonego w poboczu pasa drogowego drogi krajowej nr 42 ze
zmiennym spadkiem podanym szczegółowo na profilu podłużnym – rys. nr 3 nn
opracowania,
- studzienki rewizyjne betonowe DN 120 cm z włazem D250 – 5 szt.
- rowu otwartego ujściowego zaprojektowanego z korytek betonowych typu
„ kolejowego” o wym. 62x68x71 dł. 73 mb, ułożonego w miejscu istniejącego
rowu otwartego wykonanego z korytek typu GARA przebiegającego wzdłuż
chodnika i odprowadzającego wody opadowe do istniejącego Cieku od Kuczowa.
Korytka projektowane należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej ze
spadkiem 6% na całej długości, po uprzednim zdemontowaniu istniejących
korytek. Skarpy cieku w miejscu włączenia korytek należy umocnić obustronnie
narzutem kamiennym na dł. 2m .
3.2.2. Opis techniczny przyjętych rozwiązań koncepcyjnych – wariant II
Wariant II - opis rozwiązania jak w punkcie 2.2.1.
Zakres rzeczowy projektowanego rozwiązania wiąże się z wykonaniem:
10
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- kanału rurowego wgłębnego zaprojektowanego z rur PVC-U DN 315 mm na
długości 288 mb ułożonego na terenie działki nr 264 i 265 należących do
prywatnych właścicieli, a następnie w pasie drogowym drogi gminnej
( ul Wylotowa) dz. nr ew. 253/1 i w dz. nr ew. 231 stanowiącej własność Gminy
ze zmiennym spadkiem podanym szczegółowo na profilu podłużnym – rys. nr 4
- studzienki osadnikowej betonowej DN 120 cm z kratką ściekową – 1szt.
- studzienki rewizyjnej betonowej DN 120 cm z włazem D250 – 4 szt.
- studzienki rewizyjnej betonowej DN 120 cm z włazem D 400 – 2 szt.
- rowu otwartego ujściowego zaprojektowanego z korytek betonowych typu
rozwartego o wym. 56/80x100x40 cm dł. 148 mb ułożonych na podsypce
cementowo-piaskowej ze spadkiem 0,3 % na całej długości, przebiegającego
po terenie prywatnym tj. dz. 217 i 210/2 odprowadzającego wody opadowe do
istniejącego przepustu drogowego ułożonego w pasie drogowym drogi
powiatowej ( ul. Słoneczna) dz. nr ew. 176.
- odbudowa rowu otwartego stanowiącego odbiornik wód opadowych
wypływających z istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w drodze
powiatowej polegająca na odmuleniu, ubezpieczeniu dna korytami
betonowymi typu Gara i ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi na wysokości
0,6 m.
Dane techniczne dla poszczególnych wariantów zestawiono w poniższej tabeli

L
p

1

Wariant I
Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość

56/80x40x100
DN 315x7,7

mb
mb

17
226

62x68x71
61x19x74

mb
mb

73
73

DN 1200

szt.

5

Koryto betonowe typ rozwarty

2

Kanał z rur PVC-U lite SN 4 SDR 41

3
4.

Koryto betonowe typ kolejowy
Demontaż korytek betonowych typ.
GARA
Studnie betonowe z włazem typu
ciężkiego D400

5

Wymiary

11

Koncepcja odwodnienia terenu przyległego do drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków ul. Świętokrzyska,
gm. Brody
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Wariant II
L Wyszczególnienie
p
1 Odbudowa koryta rowu w km.0+000 –
0+400
- odmulenie rowu
- ubezp. dna korytka typu Gara
- ubezp.skarp płytkami ażurowymi
2 Koryto betonowe typ rozwarty

Jednostka

Ilość

szer.dna 0,6m,
0,6x0,3
0,6x0,4x0,08

m
m
m2

400
400
480

mb
mb

148
288

3.

Kanał z rur PVC-U lite SN 4 SDR 41

56/80x40x100
DN 315x7,7

4

Studnie betonowe z włazem typu
lekkiego C250

DN 1200

szt.

4

Studnie betonowe z włazem typu
ciężkiego D400

DN 1200

szt.

2

Studnie betonowe z kratką ściekową i
z osadnikiem h=0,5 m

DN 1200

szt.

1

5

6

4.

Wymiary

Oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne.
Przyjęte w koncepcji dwa warianty odwodnienia terenu przyległego do drogi krajowej
nr 42 w miejscowości Styków ul. Świętokrzyska nie są zaliczane do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 71 ).
Projektowana kanalizacja deszczowa w obydwu wariantach przejmuje wody opadowe
i roztopowe z terenów zabudowy zagrodowej i terenów zielonych. Proponowane
rozwiązania nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne.
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5. Harmonogram i ogólne wytyczne realizacji.
Wariant I
Realizacja robót w trybie inwestycyjnym.
1. Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych
2. Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych gruntów
3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym:
- decyzja pozwolenia wodnoprawnego
- decyzja zezwalająca na lokalizację urządzenia w pasie drogi krajowej
- decyzja na wycinkę drzew kolidujących z trasą rurociągu
4. Wykonanie projektu wykonawczego w tym:
- Specyfikacja techniczna wykonania robót
- Przedmiary i kosztorys inwestorski
- Informacja BIOZ
W wariancie I może wystąpić potrzeba zamontowania urządzeń podczyszczających
przed zrzutem wód do Cieku od Kuczowa w przypadku gdy wystąpi przekroczenie
stężenia zanieczyszczeń w ilościach przekraczających: 100 mg/l zawiesin ogólnych
oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi , oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r,
poz. 1800 ),
Wariant II
Realizacja robót w trybie inwestycyjnym.
4. Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych
5. Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych gruntów
6. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym:
- decyzja pozwolenia wodnoprawnego
- decyzja zezwalająca na lokalizację urządzenia w pasie drogi krajowej
- decyzja na wycinkę drzew w korycie rowu przewidzianego do konserwacji.
- pozyskanie zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację urządzenia w obrębie
ich działek oraz warunki eksploatacji
4. Wykonanie projektu wykonawczego w tym:
- Specyfikacja techniczna wykonania robót
- Przedmiary i kosztorys inwestorski
- Informacja BIOZ
13
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II.

CZĘŚĆ KOSZTOWA – ANALIZA KOSZTÓW
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wg. załączonych kosztorysów
Koszt inwestycji (netto)
Wariant I - 201 574,34 zł
Wariant II – 248 158,19 zł + koszt wykupu gruntów lub dzierżawy

Porównując rozwiązania projektowe wariantowe rekomenduję wybór wariantu I który
charakteryzuje się następującymi cechami:
- niższe koszty realizacji inwestycji;
- brak konieczności wykupu lub dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność osób
prywatnych;
- daje możliwość ujęcia wód opadowych lub roztopowych z terenu zabudowy położonej po
stronie południowej drogi i z samego pasa drogowego;
- pozwoli docelowo uporządkować sprawy formalno-prawne związane z odprowadzeniem wód
opadowych do cieku powierzchniowego.
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