
Szkolenie z zagospodarowania wody 
opadowej. 

Systemy drenażu terenu 
 i  

zagospodarowania wody deszczowej z 
terenów zurbanizowanych 



Krótko o nas … 

Firma Zielony Krajobraz jest firmą techniczno-
handlową. W naszej ofercie znajdziecie m. in.: 

 Systemy zagospodarowania wody deszczowej 

 Elementy systemów nawadniających ( rury, 
złączki, zraszacze, linie kroplujące itp.) 

 Minikoparki łańcuchowe TRENCH  

 Filtry i pompy i inne akcesoria do wyposażenia 
zbiorników wodnych i ich filtracji 

 Preparaty do podczyszczania i stabilizacji wody 
w zbiornikach wodnych 

 Testy do badania wody ( amatorskie i 
profesjonalne) 

 Nasiona traw renomowanej firmy Kiepenkerl 

 Inne akcesoria do zagospodarowania terenów 
zieleni 

 

 

 



Krótko o nas … 

Firma Zielony Krajobraz jest hurtownią systemów 
nawadniających oraz akcesoriów do oczek 
wodnych.  Z cała ofertą można zapoznać się na 
naszych stronach internetowych : 

www.zielonykrajobraz.com.pl 

www.k-rain.com.pl 

www.oczkawodne.net 

www.soll.oczkawodne.net 

 

 

 

http://www.zielonykrajobraz.com.pl/
http://www.k-rain.com.pl/
http://www.k-rain.com.pl/
http://www.k-rain.com.pl/
http://www.oczkawodne.net/
http://www.soll.oczkawodne.net/


Po co są systemy zagospodarowania wody 
deszczowej ? 

 
Jest niezbędna do życia i niedoceniana. 
Obecnie już nie tylko ekolodzy pasjonaci biją 
na alarm, zasoby wody użytkowej na ziemi się 
szybko kurczą, a ludzie muszą podjąć 
odpowiednie kroki aby temu zapobiec 

 

Koszt wody jest coraz wyższy. Podwyższają go 
koszty oczyszczania wody dostępnej, a także 
wydobywanie wody użytkowej z coraz 
większej głębokości 

 

Woda stała się kluczowym zagadnieniem 
Ekologii i biorąc pod uwagę opłaty za jej 
zużywanie oraz za usługi kanalizacyjne, nie 
pozwalajmy, aby woda nadająca się do 
wykorzystania spływała prosto do kanalizacji 
lub stała się dla nas problemem 

 

Woda jest dobrem bezcennym !!! 
 
 



Woda jest dobrem bezcennym  
 
 
 
 
 
 
 

Woda nie ma swojego zamiennika  
 
 



Gromadzenie wody deszczowej : 

 
• pomaga rozwiązać problem z jej 

odprowadzeniem, 

• pozwala na oszczędzanie wody 
– słodka woda jest 
zatrzymywana w gruncie 

• Jest ekonomiczne, nie musimy 
płacić za odprowadzanie wody 
jako ścieków 

 

 

 

Woda ta następnie jest w naturalny sposób filtrowana przez warstwy gruntu i zasila wody podziemne 
 



Zbiornik retencyjny odbierający wodę deszczową z drenażu, zlokalizowany na polu golfowym  
 
 
(źródło: PK, WZwWiOŚ) 



 
Co nam dają systemy drenowania i gospodarowania 

wodami opadowymi 

 
1. Odwodnienie terenu 

2. Kontrole nad nadmiarem wody 
na terenie 

3. Zabezpieczenie elementów 
infrastruktury przed 
podmyciem i korozją 

4. Ekologiczną infiltrację wody w 
gruncie 



Zalety infiltracji i retencjonowania- środowiskowe i ekonomiczno-techniczne 
 

• Zatrzymanie wody słodkiej przed spływem do morza 
• Zmniejszenie natężeń spływów wód opadowych, zmniejszenie erozji 

gruntów, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z nawozów,  
• Zwiększanie zasobów wodnych wód podziemnych 
• Wodę opadową można wykorzystać jako wodę technologiczną w 

przemyśle, do nawadniania 
• Zwiększa efektywność pracy oczyszczalni 
• Pozwala na budowanie nie przewymiarowanych kanalizacji 

ogólnospławnych i deszczowych 
• Pozwala zaoszczędzić na opłatach za ścieki i pobór wody ( np. do 

przemysłu) 
• Przyczynia się do ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 
 



Dlaczego rozsączanie i retencja a nie melioracje ? 

Skutki niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów 
melioracyjnych:  

• zubożenie zasobów wodnych 

• nadmierne osuszenie gruntów, powodujące erozję 

• zwiększenie zagrożeń powodziami w wyniku wylewów rzek 

• likwidacja zarośli przy brzegach rzek, będących siedliskiem 
ptaków wędrownych 

• likwidacja niektórych zbiorników wodnych, torfowisk, 
podmokłych łąk, co powoduje zakłócenie równowagi 
biologicznej 

 



Dlaczego rozsączanie i retencja a nie melioracje ? 

Skutki właściwie zainstalowanych zbiorników retencyjno-
rozsączających 

• Zmniejszenie dynamiki odpływów, spłycenie przepływów 
szczytowych 

• Regulacja poziomu wód gruntowych 

• Zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni i zmniejsza 
obciążenie kanalizacji 

• Niweluje niekorzystny wpływ zbytniej eksploatacji wód 
gruntowych poprzez regulację ich poziomu. 

 



Zalety wykorzystania „deszczówki” : 

• Oszczędność kosztów do 50% 

• Częściowa niezależność od dostawców wody 

• Ucieczka od „podatku deszczowego” i 
podobnych opłat 

• Ochrona środowiska naturalnego poprzez 
retencję wody deszczowej. 



Potrzeba budowy systemu zagospodarowania wody 

Określenie potrzeb pomoże nam wybrać typ systemu najlepszy do 
zastosowania: 

 
• Odprowadzenie wody z dachu i powierzchni utwardzonych – najlepiej system 

rozsączający ( możliwy do zastosowania nawet pod powierzchnią utwardzoną 

• Odwodnienie terenu – najlepiej zastosować system odprowadzający nadmiar 
wody do studni chłonnej lub zbiornika retencyjnego 

• Rozprowadzenie nagromadzonej wody po terenie o dobrej przepuszczalności- 
najlepiej system rozprowadzający od zbiornika w kierunku terenu 

• Drenaże opaskowe wokół budynków 

• Duże zapotrzebowanie na wodę o jakości niższej niż woda pitna- zastosowanie 
systemu gromadzenia wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych 

 

 



Rodzaje systemów zagospodarowania 
wody deszczowej 

 
• Drenażowy ( odprowadzanie, rozsączanie) 

• Skrzynki retencyjne ( odprowadzanie, 
rozsączanie) 

• Zbiornika ( gromadzenie i wykorzystanie) 



Rodzaje systemów  odprowadzania wód z rozsączaniem 

1. Rozsączające / 
odprowadzające 

 

 
 

 

2. Odbierające / odwadniające, 
 ze studnią chłonną lub   

zbiornikiem retencyjnym 

 

3.  Retencyjno-rozsączające 



Rodzaje systemów  odprowadzania wód z rozsączaniem 

1. Rozsączające / 
rozprowadzające 

 
 
 

 

2. Odbierające / odwadniające, 
 ze studnią chłonną lub   

zbiornikiem retencyjnym 

 

3.  Retencyjno-rozsączające 



Drenaże- podstawy lokalizacji i 
montażu 

Drenaże  
W celu ochrony przed niepożądanymi zjawiskami projektuje się odwodnienie wgłębne. Ma  
ono na celu przejęcie wód znajdujących się poniżej powierzchni terenu, którymi jest  
przesycony grunt i odprowadzenie ich poza obręb pasa drogowego. Odwodnienie wgłębne  
realizuje się przez wykonanie drenażu płytkiego i głębokiego.  
Drenaż głęboki składa się z przewodów drenarskich założonych w gruncie poniżej granicy  
przemarzania i służą do obniżenia poziomu wód gruntowych. W drenażu płytkim przewody  
założone są na spodzie koryta drogowego. Zadaniem drenażu głębokiego jest zabezpieczenie  
elementów torowiska ziemnego drogi oraz nawierzchni przed wpływem wód gruntowych,  
które w sposób zasadniczy rzutują na stopień zawilgocenia terenu i podłoża pod nawierzchnia  
obniżając jej nośność. Poziom wód gruntowych w znaczny sposób zależy od warunków  
klimatycznych, również od zmieniającej się wraz z klimatem intensywności opadów.  
Drenaż głęboki  
Zalecane są następujące wymagane odległości poziomu zwierciadła wód gruntowych od  
najniższego punktu spodu konstrukcji nawierzchni:  
a/ 1,6 m – w gruntach nieprzepuszczalnych  
b/ 1,1 m – w gruntach o średniej przepuszczalności  
c/ 0,7 m – w gruntach przepuszczalnych.  
 
 



Rury drenarskie ułożone wokół fundamentu odprowadzające nadmiar wilgoci zbierający się wokół 
fundamentu. 

Perforowane rury ułożone wokół całego fundamentu pozwalają na odprowadzanie nadmiaru wód 
opadowych oraz regulację czasowo podwyższonych wód gruntowych, 

 Montujemy: 

 Na głębokości zależnej od warunków gruntowo-glebowych oraz budowlanych, zwykle nie 
głębiej niż ławy fundamentowe ( zalecane w połowie ławy fundamentowej) 

 Ze spadkiem min. 3 % 

 W zależności od rodzaju gruntu w obsypce żwirowej  i /lub filtrze : 

• „gołe „ rury i owijamy geowłókniną 

• Rury w filtrze w włókna syntetycznego 

• Rury w filtrze kokosowym, w gruntach gliniastych i torfowych 

 

Drenaż opaskowy 

Montaż drenażu zbyt wysoko  spowoduje gromadzenie się części wody  
bezpośrednio przy izolacji ściany zewnętrznej-co może prowadzić do zawilgocenia ścian 
fundamentowych, a nawet zalania piwnic 



 Szczególnie ważne jest wykonanie drenażu wokół ław fundamentowych, gdy budynek 
ma stanąć na zboczu, skarpie albo w jej pobliżu, i to niezależnie od rodzaju gruntu - w przeciwnym 
razie woda spływająca po zboczu mogłaby zatrzymywać się wzdłuż fundamentów budynku i 
spowodować rozmiękanie gruntu, a wskutek tego - nawet osunięcie się ściany budynku. Drenaż 
wystarczy zamontować po stronie wzniesienia - zabezpieczy on dom w wystarczającym stopniu 
przed wodą płynącą zboczem. 

 

Drenaż warto wykonać także wtedy, gdy: 

• wody gruntowe stale utrzymują się znacznie poniżej fundamentów, ale okresowo - zwykle 
jesienią i wiosną - podnoszą się powyżej ław; 

• wykop fundamentowy będzie zasypany gruntem bardziej przepuszczalnym niż grunt rodzimy; 

• w gruncie rodzimym są miejsca bardziej przepuszczalne niż reszta gruntu. 

 

Drenażu zazwyczaj nie stosuje się w gruntach bardzo suchych i przepuszczalnych, w których 
poziom wód gruntowych znajduje się kilka metrów poniżej poziomu terenu. Bezcelowe jest też 
wykonywanie drenażu na gruntach podmokłych, jeśli nie ma dokąd odprowadzać zebranej wody. 

 

Drenaż opaskowy- kiedy warto ? 



Czego używamy w drenażach opaskowych przy domach jednorodzinnych  ( ok 200m2): 
• Rury perforowanych o średnicach rur 80-110 mm 
• Filtrów w postaci filtrów kokosowych/włókien syntetycznych 
• Filtrów w postaci materiału  żwirowego ( płukanego) frakcji 8-16 mm, max. 32 mm 
• Studzienek kanalizacyjnych , najlepiej z osadnikiem 
• Połączeń rur ( kolana, trójniki, kielichy, łączenie dwóch bosych końców rur-rura w rurę) 

 

Warstwa żwiru : 
• min. 30-50 cm nad 

rurą drenażową 
• min. 15 cm wokół 

rury i pod nią 

 



W najwyższych punktach systemu lub w miejscach połączeń dwóch lub więcej rur 
montujemy studzienki kanalizacyjne/rewizyjne 

 W większości przypadków 
firmy oferują gotowe 
studzienki drenażowe z 
przyłączami kielichowymi, 
o wysokości regulowanej: 
albo przez przycięcie 
trzonu, albo przez 
dostawienie dodatkowego 
segmentu. Studzienki 
drenażowe produkowane 
są z osadnikiem w części 
dennej zabezpieczającym 
instalację odwadniającą 
przed zamuleniem 

W najniższym punkcie drenażu montujemy studzienkę zbiorczą 



Przykładowy rzut z góry systemu 
drenażu opaskowego 



Sposoby odprowadzenia wody z 
drenażu 

1. Odprowadzenie do kanalizacji ( warunek- kanał burzowy 
musi być na tyle nisko, aby nie istniało ryzyko wtórnego 
zanieczyszczenia naszego drenażu z kanalizacji 

2. Odprowadzenie do rowu melioracyjnego lub rzeki ( 
warunek: drenaż musi być wyżej od rowu lub poziomu wody 
w rzece, często wymaga to montażu dodatkowych 
studzienek kontrolnych) 

3. Odprowadzenie wody do studni chłonnej, gdzie następuje 
powolne rozsączanie do gruntu 

4. Odprowadzenie wody do zbiornika zbiorczego, skąd 
mechanicznie będzie ona wypompowywana okresowo 



Rodzaje systemów  odprowadzania wód z rozsączaniem 

1. Rozsączające / 
rozprowadzające 

 
 
 

 

2. Odbierające / odwadniające, 
 ze studnią chłonną lub   

zbiornikiem retencyjnym 

 

3.  Retencyjno-rozsączające 



Skrzynki rozsączające, czyli podpowierzchniowe 
zbiorniki na wodę deszczową 

 
Są to ażurowe skrzynki z tworzywa sztucznego, 
które magazynują duże ilości wody, a potem 
powoli je rozsączają. Najczęściej mają rozmiar 
120 × 60 × 30 cm; są lekkie i łatwe do łączenia 
pionowo i poziomo w dłuższe moduły. Owija 
się je specjalną geowłókniną, która przepuszcza 
wodę, ale nie przepuszcza cząstek gruntu; a 
całość układa w wykopie. 
 
Skrzynki są nowocześniejsze od np. 
betonowych studni chłonnych. Jedna skrzynka 
o pojemności 20l może zastąpić  rów 
wypełniony 1200 kg tłucznia, ponieważ ma 3-
krotnie większą pojemność wodną.  
Skrzynka zastępuje też ok 32 m rury drenarskiej 
o  średnicy 100 mm 

Budowa podziemnych nowoczesnych 
zbiorników retencyjnych może 
przyczynić się do ochrony zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych 





Co nam potrzebne do zaprojektowania systemu 
odprowadzania wody deszczowej 

Informacje o gruncie – rodzaj, współczynnik infiltracji, zdolność gruntu do przesączania 

 

 

Informacje o wodzie – ilość, źródło pochodzenia, prawdopodobieństwo powstania nadmiaru 



Trochę teorii… 
 

Aby system zagospodarowania wód opadowych 
działał sprawnie musimy opanować wiedzę o : 

Gruntach  
ich rodzajach oraz zdolności do przepuszczania wody 

 

Wodzie 
prawdopodobieństwie pojawienia się jej nadmiaru, opadach i ilości 

koniecznej do jej odprowadzenia 

 

 
Bez tych danych- nie warto nawet zaczynać !!! 



Rodzaje gruntów 
Gleba to biologicznie czynna powierzchniowa 
warstwa skorupy ziemskiej składająca się z : 
• Części mineralnych 
• Części organicznych 

Uproszczona klasyfikacja utworów mineralnych wg 
polskiej normy PN-R-04033 : 
Części szkieletowe > 2 mm 
Frakcja kamienista > 75 mm 
Frakcja żwirowa 2 mm – 75 mm  
Części ziarniste < 2 mm 
Frakcja piaskowa  0.05 mm – 2 mm 
Frakcja pyłowa  0,002 mm – 0,05 mm 
Frakcja iłowa < 0,002 mm 
 
W zależności od udziału (%) poszczególnych frakcji 
w glebie , utwory glebowe dzielimy na grupy i 
podgrupy. Na podstawie podgrup 
granulometrycznych, gleby dzieli się na 
następujące kategorie ciężkości agrotechnicznej 
bardzo lekkie - piaski słabo-gliniaste i luźne 
lekkie – piaski gliniaste 
średnie - gliny piaszczyste i lekkie oraz pyły 
gliniaste i lekkie  
ciężkie - pyły ilaste i gliny piaszczysto-ilaste, ilaste, 
zwykłe, pylasto-ilaste 
bardzo ciężkie - iły piaszczyste, ciężkie, pylaste 



Rodzaje gruntów 

 Związki próchnicy potrafią zatrzymać w sobie nawet 12 razy więcej składników pokarmowych niż część 
mineralna gleby !!! 

 
 Absorbują również wodę - w glebie powstaje "bufor wodny".  

Woda jest magazynowana zamiast przelatywać przez glebę jak przez „sito”. 



Żwir 

Piasek 

Piasek drobny 

Piasek gliniasty  

Glina piaszczysta / Glina 

Glina pylasta / Glina ciężka  

Ił 

Skały łupkowe / Łupki ilaste 



Woda w gruncie 
 

Zdolność gleby do zatrzymywania wody nazywamy retencją glebową. Maksymalna ilość wody, którą gleba może 
zatrzymać to retencja całkowita lub też inaczej maksymalna pojemność wodna, czyli suma całej wody zawartej w 
glebie.  

 

Polowa pojemność wodna, określa ilość wody, którą gleba może utrzymać przez dłuższy okres. Charakteryzuje ona 
stan po odpłynięciu wody grawitacyjnej, gdy wypełnione są pory o średnicy mniejszej od 30 piko metrów(10 -6). 

 

Retencja użyteczna odnosi się do wody dostępnej dla roślin, wiązana przez glebę z siłą mniejszą niż siła ssąca korzeni, 
i pozostająca w glebie na tyle długo że roślina może ją pobrać ( w tym woda infiltracyjna). 

 

Wilgotność trwałego więdnięcia, czyli wilgotność przy której gleba zatrzymuje wodę z siłą większą niż siła ssąca 
korzeni ( > 1,55 x 10 4 hPa). Mimo dużej wilgotności rośliny nie są w stanie pobrać wody w porów glebowych o 
średnicach mniejszych niż 0,2 mikrometra. 



Współczynnik infiltracji 

To wartość, która mówi nam o przepuszczalności gruntu. Jest to dokładniej zdolność przesączania wody 
będącej w ruchu laminarnym.  

Współczynnik infiltracji zależy od cech gruntu, takich jak : 

• Porowatości 

• Uziarnienia 

• Właściwości filtrowanej cieczy 

• Struktury gruntu 

 

Po co się go oblicza ? 

 Aby obliczyć przydatność gruntu do rozsączania 



Współczynnik infiltracji 

Metoda empiryczna : 

Należy znać skład granulometryczny gruntu, posiadać wykres uziarnienia i porowatości gruntu. 

Metoda ta daje nam wartości orientacyjne 

 

Metoda pomiaru ze stałym spadkiem hydraulicznym : 

Badanie polegające na przepuszczenie próbki o znanych wymiarach i na pomiarze wydatku 
hydraulicznego . Współczynnik obliczamy przy pomocy wzoru : 

  

 

 

 

 

Metoda perkolacyjna wg normy polskiej – najprostsza i najczęściej stosowana metoda 



Metoda perkolacyjna wg metody polskiej 

1. W tym celu na odpowiedniej głębokości ( najlepiej na głębokości na której będziemy 
kłaść system drenażowy, skrzynki rozsączające) należy zrobić otwór o wymiarach 30 cm 
x 30 cm i głębokości 15 cm.  

2. Najpierw należy zwilżyć grunt wodą. Zwilżenie to może oznaczać wylanie kilku 
wiader, albo niewielkiej ilości wody. Czas odczekania od zwilżenia może wynosić nawet 
kilkanaście godzin w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych 

3. Do zagłębienia wlewamy 12,5 dm3 wody  i mierzymy czas wsiąkania w minutach 

4. Odczytujemy współczynnik z tabeli i określamy przydatność rodzaj gruntu 

 



Określenie współczynnika infiltracji wg rodzaju gruntu 

Do rozsączania wody deszczowej nadają się grunty , których współczynnik filtracji wynosi  0-3 m/s do 
10 -6 m/s 

 



Regiony opadowe w Polsce 

W Polsce występuje 3 regionu opadowe ( za wyjątkiem Sudetów i Karpat) : 
Region północno-zachodni 
Region centralny 
Region południowy, wyżynny z obszarem Koszalina i Elbląga 
 
Należy zwrócić uwagę, że przy opadach trwających od 5 do 60 minut, występuje region północno-zachodni oraz 
centralny, natomiast po 60 minutach do 12 h występuje region centralny o zmiennym zasięgu 



Opady - po co te dane ? 

System retencyjno- filtracyjny musi posiadać odpowiednią pojemność magazynową i 
przetrzymywać wodę – do czasu ukończenia jej infiltracji w gruncie !!! 

 

 

Przy wymiarowaniu zbiornika należy przyjmować opady występujące w czasie od 15 do 
360 minut ( dla krytycznego czasu i natężenia ) 



Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów 

Miarodajne natężenie deszczu zgodnie z PN–92/B–01707 
można przyjmować jako równe : 
150, 200, 300, i 400 dm3/(s×ha), 
 Zaleca się przyjmować natężenie nie mniejsze niż I = 300 
dm3/(s×ha)) 





Przykłady doboru ilości skrzynek przy 
obliczeniach dla deszczu 15 minutowego 
dla osiedli miejskich 



Przykłady doboru ilości skrzynek przy innych obliczeniach 



Montaż,  

lokalizacja  

 konserwacja 

 skrzynek  retencyjno-

rozsączających  
 



Minimalne odległości umiejscowienia 
zbiorników w terenie 

2 m do budynków z izolacją                                                             2 m od granicy działki 
5 m do budynków bez izolacji                                                          3 m od drzew 
1,5 od instalacji wodociągowych i gazowych                                 0,8 m od kabli energetycznych 
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych 
1 m powyżej poziomu wód gruntowych 
 
 
 
 
Odległość usytuowania  
skrzynek rozsączających  
od budynku powinna  
wynosić 1,5 głębokości  
posadowienia fundamentów budynku 
 



Montaż : 

• Montaż zaczynamy oczywiście od znalezienia dogodnej lokalizacji, zrobienia badania gruntu oraz 
przygotowania wykopu, m. in. Zabezpieczenia skarp, posprzątanie dna wykopu, przygotowanie podłoża 
tłuczeń lub piasek gruboziarnisty, zagęszczenie. 

 
•  Kiedy przygotujemy wykop, układamy w nim geowłókninę, tak aby jej boki dochodziły aż do poziomu 

podłoża pierwotnego, dzięki temu będziemy mogli bez problemu na koniec obłożyć nasz zbiornik filtrem z 
geowłókniny.  

 
• Następnie układamy skrzynki , zaczynając od ułożenia den skrzynek ( W przypadku skrzynek STORMBOX)  , 

następnie układamy warstwy skrzynek, łączymy klipsami lub też drucikami.  
 
• Ważne : nie składajmy zbiornika w całości na powierzchni gruntu , zamiast w wykopie- objętość gotowego 

elementu uniemożliwi nam jego proste ułożenie na miejscu .  
 
• W przypadku zbiorników z możliwością rewizji, należy pamiętać o kolejności ułożenia skrzynek rewizyjnych 

i nie rewizyjnych.   
 
• Pamiętajmy o montażu studzienki rewizyjnej- na co dzień pełniącej funkcję odpowietrznika  
 
• grubości warstwy gleby wymaganej do przykrycia instalacji- każdy producent podaje zalecaną grubość 

gruntu nad ułożonymi skrzynkami. 
 



Montaż –jeszcze raz, w punktach 
Wykop :Zabezpieczenia skarp, wykop 
przygotowujemy ok 40-50 cm większy niż 
wymiar zbiornika ze skrzynek 

Wykop :Usunięcie z dna kamieni i ułożenie 
podsypki żwirowej 

Montaż: układamy geowłókninę w wykopie, 
wywijamy ją  powyżej zakończenia skarp. 
Usuwamy ze skrzynek ażurowe przesłony w 
miejscach podpięcia rur, przygotować miejsce pod 
studzienki inspekcyjne 
 



Montaż –jeszcze raz, w punktach 

Montaż: Geowłókninę o gramaturze min 200 g/m2, 
skrzynki owijamy z zakładką 15-40 cm,  
Robimy nacięcia w geowłókninę  w miejscach 
podłączenia rur i skrzynek inspekcyjnych 
 

Podłączamy zbiornik retencyjno-
rozsączający  do innych 
elementów systemu 



Zabezpieczenie urządzeń przed przeciążeniem 

 
Metody zabezpieczające zbiorniki retencyjne przed przeciążeniem 
 ( w przypadku doboru krótkich czasów opadu deszczu) : 
• Wylot wód na powierzchnię z odpowiednią modulacją  
• Krótkotrwałe spiętrzenie w urządzeniach 
• Wylot do rowu, niecki z przekazaniem wód do odbiornika 
• Przyłączenie do odbiornika poprzez studzienkę przelewową z zabezpieczeniem przed 

cofką przy odpowiednim prawdopodobieństwie przewyższenia. 
 
 
 
 
 
W przypadku lokalizacji podziemnych urządzeń do infiltracji na terenach przemysłowych, 
narażonych na wystąpienie dodatkowych zanieczyszczeń, należy zwiększyć poziom 
„niezawodności” ( pojemności i filtracji) 
 
 
 
 
 
 



Zabezpieczenie urządzeń przed przeciążeniem 

 
 
Powszechne urządzenia instalowane na instalacji 
retencyjno-rozsączającej: 
 
• Studzienki kontrolne 
• Studzienki osadnikowe przed systemem ( przy 

największej fali przepływu jest największy 
ładunek zanieczyszczeń) 

• Separatory węglowodorów oraz lekkich płynów 
• Zasuwy odcinające dopływy ( w przypadku 

awarii) 
• Dodatkowe zbiorniki na nadmiar wody  
• Rury/kominy wentylacyjne 

 
 
 
 
 
 



Przykładowy system  



Praktyczne wskazówki 

• Układy rozsączania zwykle projektuje się jako 
bezodpływowe, zaleca się jednak wykonanie 
przelewu awaryjnego do innego odbiornika wód 
deszczowych ( np. kanalizacji) 

 

• Dobór objętości zbiornika ze skrzynek w praktyce 
wykonuje się dla niekorzystnej sytuacji w czasie 
15 min do 360 min  

 
Przyjmujemy wartość opartą na rzeczywistych opadach dla danego regionu z danych IMGW 



Wykonywanie wykopów 

• Roboty ziemne ręcznie lub mechanicznie 
• Dno wykopu powinno być równe pozbawione elementów o 

ostrych krawędziach, należy zapewnić równomiernie 
podparcie skrzynek na całej długości 

• Zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu 5-
10 cm powyżej projektowanej rzędnej, a następnie 
pogłębienie ręczne i odpowiednie wyprofilowanie 

• Wykop powinien być zabezpieczony przed osuwaniem się 
ziemi ( zapobiegamy możliwości dostania się zanieczyszczeń 
i piasku do skrzynek 

• Zasypujemy wykop gruntem przepuszczalnym, żwirem 
• Zasypujemy warstwowo , zapewniając wymagany stopień 

zagęszczenia 
 



Inspekcyjność zbiorników 

Nie wszystkie skrzynki 
retencyjno-rozsączające 
mogą stworzyć zbiornik 
z funkcją inspekcyjności. 

Każda instalacja 
wymaga konserwacji- 
wybierajmy więc 
skrzynki z tą opcją, np. 
Stormbox lub Q-BB oraz 
Q-bic ( Wavin) 



Eksploatacja i czyszczenie 

 Tak jak w przypadku drenaży, czy innych instalacji, zaleca się kontrole 
i okresowe czyszczenie systemu retencyjno-rozsączającego składającego się ze 
skrzynek. Co pół roku należy kontrolować studzienki rewizyjne i oczyszczać z 
mułu , chronić przed dopływem zanieczyszczeń i liści, płukać bieżącą wodą , 
analogicznie jak systemy drenarskie.  



Systemy gromadzenia wody 
deszczowej z wykorzystaniem w 

domu i ogrodzie 
 



Potrzeba budowy systemu zagospodarowania wody 

Określenie potrzeb pomoże nam wybrać typ systemu najlepszy do 
zastosowania: 

 
• Odprowadzenie wody z dachu i powierzchni utwardzonych – najlepiej system 

rozsączający ( możliwy do zastosowania nawet pod powierzchnią utwardzoną 

• Odwodnienie terenu – najlepiej zastosować system odprowadzający nadmiar 
wody do studni chłonnej lub zbiornika retencyjnego 

• Rozprowadzenie nagromadzonej wody po terenie o dobrej przepuszczalności- 
najlepiej system rozprowadzający od zbiornika w kierunku terenu 

• Drenaże opaskowe wokół budynków 

• Duże zapotrzebowanie na wodę o jakości niższej niż woda pitna- zastosowanie 
systemu gromadzenia wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych 

 

 



Gdzie naprawdę potrzebujemy wody o 
jakości wody pitnej ? 

 

• Mycie naczyń                                         12 l/dobę 

• Gotowanie/picie                                    8 l /dobę 

• Higiena osobista                                  50 l/ dobę 

     Suma         70 l/dobę 

 

Dobowe zużycie wody na osobę wynosi ok. 150 l  



Gdzie nie potrzebujemy wody o jakości 
wody pitnej ? 

• Spłukiwanie WC           40 l /dobę 

• Prace porządkowe/ pranie          40 l /dobę  

      ____________ 

               80 l/dobę 

Podlewanie ogrodu  





Jak zebrać wodę najwyższej jakości ? 
( czyli co zrobić aby system wody deszczowej cieszył) 

Wodę do ponownego użytku zbieramy z dachu!!! 
Nie zbieramy wody z : 

• Dachów miedzianych  

• Zielonych dachów 

• Nawierzchni bitumicznych 

• Podjazdów 

 

 



Jak zebrać wodę najwyższej jakości ? 
( czyli co zrobić aby system wody deszczowej cieszył) 

• Elementy systemu dobieramy wysokiej jakości o jak 
najdłuższej żywotności produktu  

 

• Zbiorniki podziemne monolityczne ( sposób produkcji) 

 

• Użytkowanie, eksploatacja oraz obsługa systemu muszą 
być dopasowane do poziomu i potrzeb użytkownika 

 

 



Systemy ogrodowe 



Z czego powinien składać się system gromadzenia 
wody deszczowej do użytku ogrodowego ? 

• Odprowadzenie wody z rynien do 
zbiornika podziemnego 

 
• Filtr- zamontowany na dopływie 

wody deszczowej 
 

• Pompa zatapialna w zbiorniku lub 
pompa abisynka na zbiorniku  

 
• System rozsączania nadmiaru 

wody niewykorzystanej 



Rodzaje filtrów 

Filtry na rynnowe 

Filtr w zbiorniku 

Filtry podziemne 



Montaż 

Wodę deszczową odprowadzają rynny i 
rury spustowe z dachu, oraz instalacje 
odprowadzające z placów utwardzonych. 
Najważniejszym elementem tej części 
instalacji jest studzienka osadnikowa ( 
oddzielenie zanieczyszczeń 
mechanicznych). 
Dalsza część należy do nas : 
W zależności od wykorzystania wody 
deszczowej warto zamontować filtr za 
studzienką osadnikową(lub w niej) o 
większej lub mniejszej frakcji filtrowanej.  
Koszt od 190 do 2500 zł za filtr.  
 



Kontrola poziomu zbiornika 

• Pływakowe z systemem 
dopełniania /opróżniania 
zbiornika zależnie od jego 
stanu napełnienia 

• Sondy poziomu 

• Inteligentne systemy 
sterowania z kontrolą poziomu 



Sterowanie wodą deszczową na podlewanie ogrodu 

Nowoczesne kontrolery wody deszczowej ( internetowy 
sterownik Neptun z opcją kontrolera deszczowego) dają 
możliwość sterowania zasilaniem systemu pomiędzy wodą 
deszczową pobieraną ze zbiornika deszczowego a wodą 
bieżącą. W przypadku braku wody deszczowej automatycznie 
przełącza na dopływ z wody bieżącej. Ponadto dzięki takiemu 
kontrolerowi możemy zadecydować , czy całość systemu ma 
być nawadniania z wody deszczowej, czy np. tylko część. 
 
Połączenie sterownika wraz z kontrolerem 
 wody deszczowej daje nam  
nieograniczone możliwości konfiguracji 

 



Syfon przelewowy lub uspokojony 
wlew 

Przelew ze zbiornika wykonany jest 
elementem, który zabezpiecza jednocześnie  
instalację przed przenikaniem nieprzyjemnych zapachów 
do zbiornika (syfon) jak i przed  
ewentualnym przedostawaniem się gryzoni do  
jego wnętrza. 
Na końcu pionowej rury wlewowej do zbiorni- 
ka, instalowany jest element zapewniającym  
uspokojony wlew, dzięki czemu zanieczyszczenia jakie 
gromadzą się na dnie zbiornika nie  
są mącone przez dopływającą wodę.  
 



Przelew awaryjny 

• Rozsączanie w gruncie za pomocą skrzynek 
rozsączających prostych lub typu Igloo, 
rozsączanie za pomocą systemu z rur 
drenarskich 

• Odprowadzenie nadmiaru do kanalizacji 
burzowej lub ogólnospławnej 



Układy rozsączające 



Systemy domowe- zagospodarowanie 
wody deszczowej do spłukiwania 

toalet  i prania 



Wyposażenie techniczne 
systemu w budynku 

Wyposażenie techniczne 
systemu w zbiorniku 



Systemy domowe 
Wysokiej jakości technologia dla systemów domowych: 
Zainstalowanie systemu zagospodarowania wody deszczowej zaopatrującego w 
wodę zarówno dom jak i ogród zapewnia  możliwość całorocznego korzystania z 
deszczówki, a co za  tym idzie i optymalne oszczędność 
 

Co należy przygotować? 
Aby wykorzystać wodę deszczową w domu, niezbędne jest  
wykonanie dualnej instalacji wodociągowej. W przypadku  
budowy domu lub generalnego remontu istniejącego 
obiektu,  
koszt dualnej instalacji wodociągowej jest minimalny 



Systemy domowe- opis działania : 
 

1. Woda deszczowa jest zbierana z dachu poprzez system rynnowy i następnie 
doprowadzana rurą spustową do zbiornika.  

2. Wodę oczyszcza się na filtrze o drobnych oczkach, po czym  

3. przepływa ona przez uspokojony wlew do zbiornika (dzieje się  

4. to w sposób automatyczny).  

5. Pompa pompuje wodę z pełnego zbiornika do przyborów (spłuczka WC, 
pralka) w budynku.  

6. Jeśli poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, wtedy automatycznie woda 
wodociągowa podawana jest na przybory 

7. Jeśli poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, wtedy automatycznie  woda 
przelewa się przez przelew awaryjny do układu rozsączającego lub kanalizacji 
burzowej/ogólnospławnej 



Jak ustalić co powinno wchodzić w 
skład instalacji ? 

• Odprowadzenie wody z rynien do zbiornika 
podziemnego 

 
• Filtr- zamontowany na dopływie wody 

deszczowej 
 
• Pompa zatapialna w zbiorniku lub  centrala 

deszczowa w budynku 
 

• System rozsączania nadmiaru wody 
niewykorzystanej 

 



Pompy w zbiorniku ( zanurzalne - automatyczne) 



Sterowanie wodą- centrale deszczowe 



Central deszczowa- przykład 
System domowy McRain -centrala wyposażona w 
samozasysająca pompę  i sterowanie uzupełnianiem wody 
wodociągowe 
 
Centrala deszczowa McRain obejmuje 3 elementy 
w jednym urządzeniu: 
• Samozasysającą pompę z wyłącznikiem ciśnieniowym  
• Sterownik 
• Podręczny zbiornik wraz z niezbędnymi akcesoriami,  
służący do uzupełniania wodą wodociągową instalacji  
w przypadku braku deszczówki. 
 
Warunki instalacji 
 
Odległość między domem a zbiornikiem może wynosić  
maksymalnie ok. 12 m, w innym przypadku dla systemu  
McRain należy stosować pompę wspomagającą albo wybrać 
system domowy Diver. 
 
Centralę deszczową należy zainstalować wewnątrz  
domu np. w piwnicy, kotłowni lub w pomieszczeniu  
gospodarczym 

 







Dobór pojemności zbiornika- 
określenie potrzeb 













Dobór pojemności zbiornika na 
nawadnianie ogrodu 



Dobór jakości zbiornika- określenie 
lokalizacji zbiornika 

Obciążenie powierzchni nad zbiornikiem : 

 
• grunt nad zbiornikiem obciążony ruchem pieszym  

 

• grunt nad zbiornikiem obciążony ruchem 
samochodów osobowych  

 

• grunt nad zbiornikiem obciążony ruchem 
samochodów ciężarowych  



Dobór jakości zbiornika- określenie 
lokalizacji zbiornika 

Rodzaj gruntu do głębokości dna zbiornika: 

• Żwir, piasek drobny 

 

• Piasek średni 

 

• Piasek gruby 

 

• Glina  



Dobór jakości zbiornika- określenie 
lokalizacji zbiornika 

Rodzaj gruntu do głębokości dna zbiornika: 

 

 

 

Glina - należy wymienić grunt wokół zbiornika, do ok. 
0,5m 



Dobór jakości zbiornika- określenie 
lokalizacji zbiornika 

Poziom wód gruntowych : 
 

• Poniżej dna zbiornika 

 

• W połowie wysokości 
zbiornika 

 

• Powyżej połowy wysokości 
zbiornika / do kołnierza 
zbiornika 



Zbiorniki 
Zbiorniki do ruchu lekkiego, nie mogące stać w wodzie gruntowej 
oraz w glebie ciężkiej np: 
 Zbiorniki REWATEC z serii AquaKing - zbiorniki cylindryczne, 
przeznaczone pod tereny zielone 
 
 

• Monolityczna konstrukcja zbiornika - jeden element w 
całości, do zastosowania wyłącznie przy ruchu pieszym 
(maksymalne przykrycie gruntem do 1 metra) 

• Wytrzymałe, trwałe i szczelne, odporne na obciążenia 
• Wyposażone w 3 przyłącza DN110, z pokrywą z PE z 

możliwością zaryglowania (przeznaczona pod ruch 
pieszy) 

• Z uchwytami do transportowania 
• Wyprodukowane z polietylenu dopuszczonego do 

kontaktu z żywnością, nadającego się w 100% do 
recyklingu 

• 10 lat gwarancji! 
• Wyprodukowano w Niemczech 
• Aprobata techniczna ITB AT-158483/2010 



Zbiorniki 

Zbiorniki do ruchu samochodowego osobowego, mogące stać 
w wodzie gruntowej do 1/3 wysokości , do gleby lekkiej, np: 

 Zbiorniki REWATEC z serii Blue Line - zbiorniki cylindryczne,  

 
• Ekologiczny polietylen – 100%-owy recykling 
• Brak szwów, połączeń czy zgrzewów – 100%-owa 

wodoszczelność 
• Możliwość przykrycia gruntem do 1,5 m 
• Prosty montaż 
• Łatwe zasypywanie i zagęszczanie piaskiem, żwirem 

lub urobkiem z wykopu 
• Możliwość najazdu ciężarówką (klasa obciążenia SLW 

30) 
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do 

1/3 wysokości zbiornika 
• 25 lat gwarancji 
• Wyprodukowano w Niemczech 
• Aprobata techniczna ITB AT-158483/2010 



Zbiorniki 
Zbiorniki do ruchu samochodowego osobowego, mogące stać w 
wodzie gruntowej do wysokości kołnierza, do gleby lekkiej, np: 
 Zbiorniki REWATEC z serii Blue Line - zbiorniki płaskie,  
 • ekologiczny polietylen – 100%-owy recykling 
• Brak szwów, połączeń czy zgrzewów – 100%-owa 

wodoszczelność 
• Wymagają o 60% mniejszej głębokości i do 70% mniejszego 

wykopu niż zbiorniki tradycyjne - łatwy i szybki montaż, niskie 
koszty montażu 

• Niewielki wykop w ziemi - ograniczone roboty ziemne 
pozwalają zachować ogród w niezmienionym kształcie, nawet 
4 razy mniejszy wykop w porównaniu ze zbiornikiem 
cylindrycznym o tej samej pojemności 

• Możliwość najazdu samochodem osobowym 
• Możliwość przykrycia gruntem do 1,5 m 
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do wysokości 

kołnierza zbiornika 
• 25 lat gwarancji! Produkcja Niemiecka 
• Aprobata techniczna ITB AT-158483/2010 



Dobór zbiornika- zalety płaskiego 
zbiornika typu F-Line 



Zbiorniki 
Zbiorniki do ruchu samochodowego ciężarowego, mogące stać w 
wodzie gruntowej do wysokości kołnierza, do ciężkich warunków 
gruntowych, np: 

 Zbiorniki REWATEC z serii MONOLITH  

• Wyjątkowo wytrzymałe, przeznaczone do 
szczególnie trudnych warunków gruntowych 

• Możliwość obciążania ruchem ciężarowym (klasa 
obciążenia SLW 30), maksymalne obciążenie na oś 
11,5 t 

• Możliwość przykrycia gruntem do 1,5 m 
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej; 

szerokość zaledwie 1,20 m ułatwia montaż i 
minimalizuje robociznę przy zasypywaniu wykopu 

• 25 lat gwarancji! 
• Wyprodukowano w Niemczech 
• Aprobata techniczna ITB AT-158483/2010 



Zbiorniki 
Zbiorniki do ruchu samochodowego ciężarowego, mogące stać w 
wodzie gruntowej do wysokości kołnierza, do ciężkich warunków 
gruntowych, np: 

 Zbiorniki REWATEC z serii ET 

• Wyjątkowo wytrzymałe, przeznaczone do 
szczególnie trudnych warunków gruntowych 

• Możliwość obciążania ruchem ciężarowym 
• Możliwość przykrycia gruntem do 1,5 m 
• Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej; 

szerokość zaledwie 1,20 m ułatwia montaż i 
minimalizuje robociznę przy zasypywaniu wykopu 

• 25 lat gwarancji! 
• Wyprodukowano w Niemczech 
• Aprobata techniczna ITB AT-158483/2010 



Zbiorniki pod ruch kołowy 

Aby nad zbiornikiem mógł się bez problemu 
odbywać ruch kołowy  przykrycie zbiornika musi 
wynosić min: 

 

0,6 m dla ruchu kołowego lekkiego 

0,8 m dla ruchu kołowego ciężarowego 



Elementy dodatkowe zbiorników 



Elementy dodatkowe zbiorników 



Układy rozsączające 



Instalacja systemu-co jest ważne 

• Zabezpieczenie zbiornika przed dostaniem się 
gryzoni do środka 

• Zabezpieczenie poziomu poboru wody z 
pompy ( poprzez pływające pobory lub kosze 
ssawne z filtrem) 

• Umożliwienie inspekcji zbiornika do 
okresowych przeglądów 

 



Instalacja systemu-co jest ważne 

• Zabezpieczenie przed dziećmi: 

 Instalacja klapy zbiornika w sposób 
 bezpieczny ( jakie zabezpieczenia  przewidział producent?) 

• Zabezpieczenie przed ruchem kołowym- 
pokrywa dostosowana do przewidywanego 
obciążenia 

 

 

 



Minimalne odległości umiejscowienia 
zbiorników w terenie 

2 m do budynków z izolacją                                                             2 m od granicy działki 
5 m do budynków bez izolacji                                                          3 m od drzew 
1,5 od instalacji wodociągowych i gazowych                                 0,8 m od kabli energetycznych 
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych 
1 m powyżej poziomu wód gruntowych 
 
 
 
 
Odległość usytuowania  
skrzynek rozsączających  
od budynku powinna  
wynosić 1,5 głębokości  
posadowienia fundamentów budynku 
 



Realizacje komercyjne 

• OPIS PROJEKTU  

• ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH  

• DLA HOTELU MAGIC OF THE SEA W SOPOCIE  

 



Prawo : 

Ustawa Prawo Wodne (szczególnie art. 29) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 72 poz. 690) 
 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków - Dz. U 2001 nr 72, poz. 747 z późn. 
zmianami.  
 
Ustawa Prawo budowlane - Dz. U 1994 nr 89, poz. 414 z późn. 
zmianami.  
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U 2003 
nr 80, poz. 717 z późn. zmianami. 
 



Korzyści- raz jeszcze 

1. Używamy mniej wody wodociągowej- jesteśmy bardziej niezależni 
od dostawców i płacimy mniej 

2. Pranie odzieży jest bardziej efektywne i wymaga użycia ok 60% 
środków, które zużywamy piorąc w twardej wodzie 

3. Zapobiegamy odkładaniu się kamienia w instalacjach, do których 
używamy deszczówki- np. toaleta , pralka… 

4. „Miękka” deszczówka jest lepsza dla roślin !!! 
5. Przyczyniamy się do ochrony środowiska poprzez oszczędzanie 

podziemnych źródeł wody słodkiej 
6. Unikamy podatków związanych z odprowadzaniem deszczówki do 

sieci kanalizacyjnej 
7. Wykorzystując wodę deszczową na miejscu- odciążamy systemy 

kanalizacji, co może zapobiec lokalnym czasowym podtopieniom 
podczas silnych deszczy. 

 
 



Możliwości wykorzystania 

Pranie 

Toalety 

Nawadnianie 

Porządki ogrodowe np. mycie kostki brukowej, 
chodników czy samochodu 

 Inne 

 



Jak nasze Babcię, i my zbierajmy wodę 
deszczową…. 

 




