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Umowa nr 596/2005 z dnia 21.11.2005 r. zawarta pomictdzy Urzctdem Miasta
w Podkowie Lesnej a Sp61ka Wodn<iPIASTOW w Piastowie ul. Piotra Skargi 21
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 5000 , przekazana przez Inwestora

Przedmiotem opracowania jest koncepcja odwodnienia miasta Podkowa Ldna w
nawi<izaniu do istniej<icych urz<idzen wodno - melioracyjnych i wykonanych budowli
przejazdowych (przepust6w).
Celem opracowania jest rozwiqzanie odprowadzenia nadmiaru w6d opadowych z terenu
miasta i zapobieganie zalewaniu obnizonych teren6w w okresach intensywnych opad6w i
duzego naplywu w6d z g6mej czctsci zlewni istniej<icymi rowami Rs 11 i Rs 11120.
Zakres opracowania obejmuje okrdlenie zlewni istniej<icych row6w melioracyjnych
( odplyw6w ) ,okrdlenie powierzchni splywu w6d opadowych, odbudow~ row6w
melioracyjnych, przebudowct przepust6w, rozwi<izanie odwodnienia poszczeg61nych ulic w
zakresie ukladu sieci kana16w odwadniaj<icych grawitacyjnych, okrdlenie ich przebiegu
sytuacyjno - wysokosciowego i podstawowych parametr6w technicznych oraz lokalizacjct i
obliczenie wielkosci podczyszczalni w6d opadowych.

Charakterystyka zlewni g16wnych row6w odplywowych: Rs 11, Rs 11/20, Rs 11/19
i Rs 11118 zostala om6wiona w cz~sci I opracowania "Stan istniej<icy".
Powierzchnia zlewni w/w row6w na terenie miasta Podkowa Lesna wynosi 373,72 ha, w
tym:

ci<iz<icado rowu Rs - 11 i Rs 11120 - 197,42 ha
ciq2':<icado rowu Rs - 11/19 i Rs 111188 - 176,30 ha

Przewidywana maksymalna ilosc w6d opadowych z terenu miasta - 2,05565 m3/s, w tym :
- ilosc w6d opadowych odprowadzana do rowu Rs 11 i R5J 1120 - 1,08592 m3/s
- ilosc w6d opadowych odprowadzana do rowu Rs 11/19 i Rs 11118 -> 0,96973 m3/s

Rowy odplywowe:
L<iczna dlugosc row6w - 7,53 km, w tym:

Rs 11 - 3,74 km
Rs 11120 - 0,150 km
Rs 11/19 - 2,400 km
Rs 11/18 - 0,540 km
R6w bezodplywowy - 0,7 km

Ponadto na terenie miasta istniej<i rowy przyuliczne ( w ulicach: G16wnej , Brwinowskiej
Mysliwskiej) 0 l<icznej dlugosci 0,905 km.



Kanaly grawitacyjne projektowane:
L<:tcznadlugosc kana16w - 9,540 kIn,w tym:

kanaly szczelne - 5,725 kIn
kanaly drenazowe - 3,815 kIn

Srednica kana16w - 0,2 m - 0,6 m.
Dlugosc projektowanych sciek6w powierzchniowych ulicznych wraz ze studniami chlonnymi
- 2005 m
Przepusty do przebudowy - 2 szt, srednica 2 x 0,90 m - dlugosc - 10m, 1 szt, srednica 0,60
m - dl. 19 m, 2 szt, srednica 1,20 m - dl. 13 m.
Projektowany rurocictg pol<:tczeniowy row6w Rs 11 i Rs 11/20 0 srednicy 1,20 m i dlugosci
35 m
L<:tcznapojemnosc uzytkowa istniej<:tcegozbiornika retencyjnego 5.750 m3.

Na podstawie materia16w przedlozonych przez Urz<:tdMiasta w Podkowie LeSnej w
podlozu pod warstw<:thumusu wyst~puj<:tutwory piaszczyste, g16wnie piaski drobne,
srednio zag~szczone.
W przewazaj<:tcej ilosci otwor6w badanych nawiercono wody gruntowe 0 zwierciadle
swobodnym stabilizuj<:tcym si~ na poziomie ponizej 3,5 mod terenu.
Plytsze wyst~powanie zwierciadla w6d gruntowych stwierdzono w p6lnocno -
wschodniej cz~sci miasta, gdzie poziom wody wyst~puje tam na gl~bokosci od 0,6 do
2,Om.

Rzeiba terenu zlewni rowu Rs 11 ma charakter r6wninny 0 og61nym spadku w kierunku
p61nocnym.
Spadki podluzne i poprzeczne terenu wahaj<:tsi~ w granicach 0,3 - 25 %0.
W zlewni rowu w g6rnych warstwach przewazaj<:tutwory piaszczyste tj. piaski luine,
piaski pylaste i piaski slabo gliniaste.
Przesiqkliwa g6rna warstwa grunt6w, wyst~powanie znacznej ilosci lokalnych obnizen
terenowych, oczek wodnych, sprzyja zatrzymywaniu i wsiqkaniu wody w gl<:tbziemi ,co
w konsekwencji wydluza czas odplywu.
W cz~sci srodkowej zlewni zbudowanej z piask6w luinych ze zwierciadlem w6d
polozonych nisko, calkowite nasycenie wod<:tgruntu powyzej zw. wody nigdy si~ nie
pojawia.
Wody z deszcz6w dlugotrwalych i 0 duzym nat~zeniu splywaj<:tdo odbiornik6w.
St<:tdw cz~sci srodkowej zlewni niskie przeplywy w rowie obserwuje si~ rzadko.
Przeplywy wysokie zdarzaj<:tsi~ w okresach wyst~powania dlugotrwalych i 0 duzym
nat~zeniu deszcz6w oraz w okresach wiosennych roztop6w , gdy 16d czyni grunty
przepuszczalne, nieprzepuszczalnymi.
Uklad sieci odplyw6w jest koncentryczny.
Wezbrania s<:ttu gwahowne. Trwaj<:tone stosunkowo kr6tko.
o powyzszyrn decyduje doplyw - r6w Rs - 11/20 0 duzej powierzchni zlewni, z kt6rego
wody splywaj<:tdo rowu Rs - 11 w zblizonym czasie.



Niniejszq koncepcj(( opracowano na mapie sytuacyjno -- wysokosciowej dostarczonej
przez inwestora.
Analizowany teren przeznaczony jest gl6wnie pod budownictwo jednorodzinne
wolnostojqce iblizniacze oraz uslugi.
W planie przestrzennego zagospodarowania ustalana jest wielkosc teren6w zielonych
zlokalizowanych na terenie miasta.
W niniejszej koncepcji przyj((to nast((pujqce zalozenia wyjsciowe:

wody opadowe b((dq odprowadzane do zlewni istniejqcych row6w
odplywowych,
rowy odplywowe na calej dlugosci przewidziano do gruntownej konserwacji
istniejqce na rowach przepusty pozostawiono w stanie obecnym bez
przebudowy w I etapie, poza przepustem w ulicy Irysowej na rowie
Rs - 11/20.
W etapie II do przebudowy przewidziano przepusty w do1nej cz((sci rowu
Rs 11 przy u1icy Grodziskiej oraz w przeci((ciu z ulicami Orlej i Sokola,
wody opadowe b((dq odprowadzane plytkimi kanalami grawitacyjnymi:
pelnymi i drenazowymi oraz odbudowanymi rowami przyulicznymi
wi((ksza CZ((SC terenu miasta b((dzie odwadniana przy pomocy sciek6w
powierzchniowych, budowanych w ciqgach utwardzonych ulic, ze studniami
chlonnymi
kryte kanaly grawitacyjne b((dq usytuowane w rejonach najnizej polozonych i
zalewanych podczas intensywnych opad6w, wyzsze tereny miasta nie b((dq
odwadniane kanalami krytymi,
odprowadzane kanalami grawitacyjnymi wody opadowe b((dqpodczyszczone
w separatorach,
kanaly drenazowe zasilajqce poziom w6d gruntowych b((dq usytuowane w
ulicach ,kt6re nie posiadajq asfaltowej nawierzchni ,
do retencjonowania w6d wykorzystany zostanie istniejqcy w parku zbiomik
retencyjny,
istniejqcy bezodplywowy r6w przy szosie Pruszk6w - Grodzisk zostanie
wykorzystany jako r6w odparowalny do gromadzenia w6d opadowych
splywajqcych z ulicy Gol((biej i ulic przyleglych.
Mozna rozwazyc jego polqczenie z rowem Rs 11, co zaznaczono na mapie
sytuacyjno- wysokosciowej

Zgodnie z powyzszymi ustaleniarni analizowany teren podzielono na 24 zlewnie 0 splywie
zgodnym z uksztaltowanym terenem.
Z 24 zlewni 7 ciqzy do rowu Rs 11 i Rs 11/20 , natomiast 16 ciqzy do row6w Rs 11/19 i Rs
11/18, jedna nalezy do zlewni rowu bezodplywowego.

Okreslenie ilosci w6d opadowych dla poszczeg61nych zlewni obliczono oddzielnie dla :
kana16w deszczowych ,przy zalozeniu nat((zenia deszczu z
prawdopodobieJistwem wystqpienia 50% i czasu trwania deszczu
miarodajnego t = 15 minut
przepustowosci urzqdzeJi oczyszczajqcych ,przy zalozeniu nat((zenia deszczu z
prawdopodobieJistwem wystqpienia 20 % i czasu trwania deszczu
miarodajnego t = 15 minut.



7. OBLICZENIA HVDRAULICZNE RUROCIJ\GOW

q - nat~zenie deszczu miarodajnego, w [dm3/s/ha]
F ~ powierzchnia zlewni przynalezna do kanalu,w [ha]
'¥ - wsp6lczynnik splywu,
<p - wsp6kzynnik op6znienia

q=470x~c -: w [dm3/s/ha]
to,67

dla doboru srednie kana16w grawitacyjnych
c - to cz~stotliwosc wystqpienia deszczu dla p = 50% => c = 2
t - czas trwania deszczu miarodajnego - 15 minut

Q =470x~-2 =96,5
15°,67

Wsp6kzynnik splywu przyj~to dla terenu miastajednakowy: <p = 0,1 ,jak dla teren6w
zielonych.
Wsp6kzynnik op6znienia odplywu <pp uwzgl~dniajqcy retencj~ terenowq i kanalowq
obliczono wg wzoru:

[ tp JO,67
Ltp + tr + tk/

gdzie: tp - to czas przeplywu przez kanal = czasowi trwania deszczu = 15 minut
tr - to czas retencji kanalowej = 8 minut
tk - to czas koncentracji terenowej = 12 minut

[ 15 JO,67

IJ5+12+8)



Zgodnie z powyzszymi zalozeniami przeplywy maksymalne w poszczeg61nych zlewniach wvnOSZq:

r~'Ziewnia Powierzchnia Powierzchnia Wspolczynnik Wspolczynnik Przeplyw
rzeczywista zredukowana splywu opoznienia obliczeniowy
zlewni FX\jI \jI = 0,1 <j> = 0,57 Q = qX\jIx<j>xF

F ha ha q = 96,50 IIs/ha
lis

l. Z-l 18,80 1,88 0,1 0,57 I 103,40 Splyw do rowu
I

odparowalnego
2. Z-2 28,70 2,87 0,1 0,57 157,90 Splyw I

powierzchniowy I

3. Z-3 28,68 2,868 0,1 0,57 157,75
4. Z-4 7,70 0,77 0,1 0,57 42,35
5. Z-5 18,24 1,824 0,1 0,57 100,33
6. Z-6 38,8 3,88 0,1 0,57 213,42
7. Z-7 41,2 4,12 0,1 0,57 226,62
8. Z-8 15,3 1,53 0,1 0,57 84,15 Splyw

powierzchniowy

Razem Row 197,42 19,742 1.085,92
Rs 11 .

9. Z-9 \ 3,10 0,31 0,1 0,57 17,05
10. Z-10 18,90 1,89 0,1 0,57 103,96 Splyw

powierzchniowy
11. . Z-11 3,30 0,33 0,1 0,57 18, IS
12. Z-12 13,00 1,33 0,1 0,57 71,51
13. Z-13 9,0 0,90 0,1 0,57 49,51
14. Z-14 12,50 1,250 0,1 0,57 68,76
15. Z-15 12,0 1,20 0,1 0,57 66,00
16. Z-16 17,30 1,73 0,1 0,57 95,16 Splyw

powierzchniowy I

17. Z-17 ! 480 0,48 0,1 0,57 26,40,
18. Z-18 12,3 1,23 0,1 0,57 67,65
19. Z-19 13,7 1,37 0,1 0,57 75,36



21. Z-21 13,90 1,39 0,1 0,57 76,45
22. Z-22 4,90 0,49 0,1 0,57 26,95
23. Z-23 5,50 0,55 0,1 0,57 30,25
24. Z-24 19,0 1,90 0,1 0,57 104,51

RazemRowy 176,30 17,63 969,73
Rs 11/19,
Rs 11/18
Ll!cznie 373,72 37,372 2.055,65
zlewnia na
terenie
Miasta

v = 1.x ( Rh)2/3 X JI/2

n



8. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
8.1. OPIS ROZWIJ\ZANIA

Projektowane rozwi'tzanie odwodnienia zostalo poprzedzone szerok't analiz'tr6znych
sposob6w i wariant6w odprowadzenia w6d opadowych z terenu miasta.
Wykonano pelna inwentaryzacj~ istniej'tcych odplyw6w (row6w melioracyjnych), stanu
budowli ,row6w przyulicznych i innych row6w ( bezodplywowych) znajduj'tcych si~ na
terenie miasta.
Wykonano pomiary niwelacyjne row6w.
Projektowane rozwi'tzanie przewiduje podzial terenu na 24 zlewnie z kt6rych 7 ( Z2, Z3, Z4,
Z5, Z6, Z7, Z8 ) ci'tzy w kierunku rowu Rs 11 i rowu Rs 11/20 , jedna (ZI) ci'tzy w kierunku
rowu bezodplywowego, pozostale (Z9, Z10, ZII, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19,
Z20, Z21, Z22, Z23 , Z24) ci'tz't do row6w Rs 11/19 i Rs 11/18 .
Schemat funkcjonalny kazdej zlewni polega na grawitacyjnym odprowadzeniu w6d
opadowych z terenu (rurociqgami krytymi i sciekami powierzchniowymi ), oczyszczenia ich
w odstojnikach ,separatorach.
Oczyszczone wody b~d't odprowadzane do row6w.
Cz~se splywaj'tcych w6d z g6mej cz~sci zlewni rowu Rs 11 i Rs 11/20 b~dzie
retencjonowana w istniej'tcym zbiomiku w parku.
Zlewnia Z-l - obejmuje ulic~ Gol~biq, cz~se ulic : Orlej, Sokala i S~p6w oraz teren Stawisk.
Powierzchnia zlewni wynosi 18,8 ha.
Splyw w6d odbywa si~ do rowu bezodplywowego, kt6rego trasa przebiega wzdluz szosy
Pruszk6w - Grodzisk.
Istnieje mozliwose pol'tczenia rowu bezodplywowego z rowem Rs 11, co umozliwiloby
odplyw w6d deszczowych z tego terenu.
W zlewni nie przewiduje si~ rurociqg6w krytych.
Mozna rozwazye wykonanie scieku ulicznego ze studniami chlonnymi w ulicy Gol~biej.
Rurociqgi drenazowe w ulicach nie utwardzonych mog't bye projektowane po zabezpieczeniu
odplywu.
Zlewnia Z-2 - obejmuje cz~se ulic : Orlej, Ptasiej, Sokala, S~p6w, Szpak6w, oraz w calosci
ulice Wr6bla i S6jek.
Powierzchnia zlewni wynosi 28,70 ha.
Odplyw w6d deszczowych z tej zlewni b~dzie si~ odbywal bezposrednio do rowu Rs 11.
Przewidziano do odwodnienia rurociqgi drenazowe 0 srednicach 400 mm.
Zlewnia Z-3 - obejmuje ulice: Kukulek, Bazant6w, Ptasiq, Zachodni't Slowicz'ti cz~se ulicy
Parkowej i Kwiatowej.
Powierzchnia zlewni wynosi 28,68 ha.
Przewidziano do odwodnienia rurociqgi szczelne z PVC 0 srednicach 400-500 mm oraz
rurociqgi drenazowe 0 srednicy 400 mm.
G6me cz~sci ulic asfaltowych przewiduje si~ do odwodnienia za pomoc't powierzchniowych
sciek6w ulicznych .
Odplyw w6d do rowu RS 11 zaprojektowano na wysokosci z ulicy Kukulek
Przed wylotem przewidziano separator i odstojnik szlamowy.
Zlewnia Z-4 - obejmuje w cz~sci ulice: Blonskq, Slowicz'ti Warszawsk't
Powierzchnia zlewni wynosi 7,7 ha.
Zaprojektowano rurociqg grawitacyjny szczelny 0 srednicy 300 mm oraz rurociqg drenazowy
o srednicy 300mm.
Odprowadzenie w6d do rowu Rs 11 w przeci~ciu z ulica Slowicz't.
Dla oczyszczenia w6d przewidziano separator i odstojnik szlamowy.



Zlewnia Z-S - obejmuje ulic~ Lilpopa oraz w cz~sci ulice: lana Pawla II, Pocztow'!,
Swierkow'l, Modrzewiow,! , Lipow,! i Koscieln,!.
Powierzchnia zlewni wynosi 18,24 ha.
Odprowadzenie w6d deszczowych zaprojektowano rurociCjgami szcze1nymi 0 srednicach 400-
500 mm, do kt6rych mog'! bye kierowane splywy powierzc1miowe z ulic poprzecznych.
Wylot do rowu Rs 11 zapr.ojektowano w dolnej cz~sci ulicy Lilpopa.
Przed odprowadzeniem do rowu wody deszczowe zostan,! podczyszczone w separatorze.
Zlewnia Z-6 - obejmuje ulice: w cz~sci Kwiatow'l, Parkow,! i Glog6w oraz w calosci
Storczyk6w, Czeremchy , Wrzosow'!, Konwa1iow'!, Paproci, Sasanek, lalowcow'l, Irysow,!i
Borowin.
Powierzchnia zlewni 38,80 ha.
W pierwszej kolejnosci przewidziano rurociCjgdeszczowy w ulicy Kwiatowej 0 srednicy
600 mm, kt6ry odci,!zy na tym odcinku R6w Rs 11, kt6rego trasa przebiega po terenie posesji
prywatnych.
Do rurociCjgu bttd,! mogly bye podl,!czone rurociCjgidrenazowe z u1ic bocznych nie
utwardzonych.
Wylot rurociCjgu usytuowano przyulicy Parkowej.
Przed wylotem przewidziano separator z odstojnikiem szlamowym.
Zlewnia Z-7 - obejmuje ulice: BluszczoW'l, Sienkiewicza, Reymonta, Zeromskiego,
Ejsmonda, Krasinskiego, lodlow,!, Orzechow~ oraz w cz~sci lana Pawla II i Parkow~.
Powierzchnia zlewni wynosi 41,20 ha.
Do odprowadzenia w6d deszczowych zaprojektowano rurociCjgi szczelne w ulicach
asfaltowych oraz rurociCjgi drenaZowe w ulicach 0 nawierzchniach zienmych i tluczniowych.
Srednice rurociCjg6w wynosz,! 400 - 600 mm.
W g6mych cz~sciach ulic asfaltowych przewidziano scieki powierzchniowe.
Zlewnia Z-8 - obejmuje w cz~sci ulice Glog6w i lanaPawla II.
Powierzchnia zlewni wynosi 15,30 ha.
W zlewni nie przewiduje si~ rurociCjg6w odwadniaj~cych krytych.
Splyw w6d deszczowych b~dzie sitt odbywal powierzchniowo bezposrednio do row6w.
W dolnej cz~sci zlewni przy ulicy Irysowej zaprojektowano pol~czenie row6w Rs 11 i
Rs 11/20 za pomoc,!rurociCjgu 0 srednicy 1,20 m.
Takie rozwi,!zanie pozwoli na bezkolizyjne odprowadzenie w6d w okresach wezbran i
obfitych opad6w oraz zabezpieczy ten rejon przed zalewaniem w okresach wittkszych
przeplyw6w w rowach Rs 11 i Rs 11/20.
Zlewnia Z-9 - nalezy do row6w Rs 11/19 i Rs 11/18 .
Posiada powierzchnitt 3,1 ha i obejmuje w cz~sci ulice: Od'l, lask6lcz~i Brwinowsk~.
Odwodnienie ulic przewidziano powierzchniowe z bezposrednim splywem do rowu Rs 11/19
do rowu przyulicznego wzdluz ulicy Brwinowskiej.
RurociCjgdrenazowy 0 srednicy 400 mm zaprojektowano w dolnej cz~sci ulicy lask6lczej.
Zlewnia Z -10 - obejmuje w cz~sci ulice: Brwinowsk~, Helenowsk~, Sokala, Szczygla,
Warszawsk~ i Blonsk~ .
Powierzchnia zlewni wynosi 18,90 ha.
W zlewni nie przewiduje si~ rurociCjg6w krytych.
Splyw w6d deszczowych b~dzie si~ odbywal powierzchniowo bezposrednio do rowu.
W ulicy Brwinowskiej istnieje system odwadniaj,!cy zlozony ze studni chlonnych i krat
wlotowych, do kt6rych wody deszczowe doprowadzane Set sciekami powierzchniowymi.
W ulicach , kt6re bttd,!posiadaly nawierzchnie asfaltowe proponuje si~ zastosowae w
przyszlosci r6wniez system studni chlonnych z kratami wlotowymi i sciekami
powierzchniowymi.



Zlewnia Z-ll- obejmuje ulic~ Ogrodow<\:..
Powierzchnia zlewni wynosi 3,3 ha.
Dla odwodnienia ulicy zaprojektowano rurociqg drenazowy z filtrem zwirowym.
Srednica rurociqgu wynosi 200 mm.
Zlewnia Z-12 -obejmuje w cz~sci ulice: Gl6wn£b Warszawsk£b Bloiisk£b Helenowsk£b
Miejsk<\:.i Lotnicz<\:..
Powierzchnia zlewni wynosi 13,0 ha.
Odwodnienie ulicy Gl6wnej i ulic poprzecznych proponuje si~ za pomoc<\:.istniej<\:.cychrow6w
przyulicznych.
W tym celu zaproponowano gruntown<\:.konserwacj~ row6w l<\:.czniez przebudow<\:.
przepust6w dojazdowych.
W g6rnej cz~sci ulicy Gl6wnej przewidziano scieki powierzchniowe z odprowadzeniem w6d
do row6w przyulicznych.
Zlewnia Z-13 - obejmuje w cz~sci ulice; Gl6wn£b Sarni£b Borsucz<\:.iWiewi6rek.
Powierzchnia zlewni wynosi 9,0 ha.
W zlewni nie przewiduje si~ rurociqg6w krytych.
Wody deszczowe bltd<\:.odplywaly powierzchniowo do row6w przyulicznych wzdluz ulicy
G16wnej , a nast~pnie do rowu Rs 11/19.
Zlewnia Z-14 -obejmuje w cz~sci ulice; Mysliwsk£b Bloiisk<\:.,He1enowsk£b Miejsk<\:.i
Lotnicz<\:..
Powierzchnia zlewni wynosi 12,50 ha.
W dolnym odcinku ulicy Mysliwskiej przewidziano rurociqg szczelny z pve 0 srednicy
400 mm.
W g6rnej cz~sci ulicy zaprojektowano sciek powierzchniowy z odprowadzeniem do kratek
wlotowych na rurociqgu szczelnym.
Zlewnia Z-15- obejmuje w cz~sci ulice: Mysliwsk£b Bobrow£b Sarni£bBorsucz<\:.i Wiewi6rek.
Powierzchnia zlewni wynosi 12,0 ha.
W dolnym odcinku ulicy Mysliwskiej zaprojektowano rurociqg szczelny z pve 0 srednicy
400mm.
Wody opadowe z ulic przyleglych b~d<\:.odplywaly powierzchniowo do kratek wlotowych
wykonanych na rurociqgu.
Zlewnia Z-16- obejmuje ulic~ Wilcz<\:.i w cz~sci ulice: Bobrow£b Sarni£b Borsucz£b
Wiewi6rek, Zamkowfl i Jeza.
Powierzchnia zlewni wynosi 17,3 ha.
Wody powierzchniowe b~d<\:.splywaly bezposrednio do rowu Rs 11/18, kt6ry zostanie
przekonserwowany i odpowiednio umocniony do przyjmowania splyw6w ulicznych.
W ulicy Sarniej zaprojektowano rurociqg drenazowy 0 srednicy 200 mm.
Zlewnia Z-17 - obejmuje ulice lelenia i w cz~sci ulice: Bloiisk£b Helenowsk<\:.iMiejsk<\:..
Powierzchnia zlewni wynosi 4,8 ha.
W dolnej cz~sci ulicy lelenia zaprojektowano rurociqg szczelny 0 srednicy 300 mm.
Wody deszczowe z g6rnej cz~sci ulic b~d<\:.doplywaly powierzchniowo do wlot6w ulicznych
na rurociqgu odprowadzaj<\:.cym.
Zlewnia Z-18 - obejmuje ulic~ lelenia i w cz~sci ulice: leza, Wiewi6rek, Zamkow<\:.i
Z6Iwiow<\:..
Powierzchnia zlewni wynosi 12,30 ha.
W ulicy lelenia w dolnej cz~sci zaprojektowano rurociqg szczelny 0 srednicy 400 mm,
natomiast w g6rnej cz~sci sciek powierzchniowy betonowy .
Wody opadowe z ulic s<\:.siednichb~d<\:.doplywaly powierzchniowo do wlot6w ulicznych
wykonanych na rurociqgu.



Zlewnia Z-19 - obejmuje w cz~sci ulice : Akacjowq, Jaworowq, Brzozowq, Topolowq,
Kasztanowq, Klonowct i Koscielnct.
Powierzchnia zlewni wynosi 13,70 ha.
W dolnej cz~sci ulicy Akacjowej zaprojektowano rurociqg szczelny z PVC 0 srednicy
400mm.
Wody deszczowe z g6rnej .cz~sci ulicy Akacjowej i z ulic poprzecznych b~dctdoplywaly
powierzchniowo do wlot6w ulicznych wykonanych na rurocictgu.
Zlewnia Z-20 - obejmuje ulice Akacjowq, Kolejowct oraz w cz~sci Grabowq, Sosnowq,
Wschodniq, D~bowq, 11 Listopada i Cichct.
Powierzchnia zlewni wynosi 13,1 ha.
W celu odwodnienia ulicy Cichej zaprojektowano w ulicy Akacjowej rurocictg szczelny 0

srednicy 400mm.
W pozostalych ulicach 0 jezdniach nie utwardzonych zaprojektowano rurocictgi drenazowe 0

srednicy 300 mm.
Z ulic poprzecznych wody opadowe b~dct doplywaly powierzchniowo do wlot6w ulicznych
wykonanych w ulicy Akacjowej.
Zlewnia Z-21- obejmuje ulic~ Modrzewiowct oraz w cz~sci ulice: Jaworowq, Brzozowq,
Topolowq, Kasztanowq, Klonowq, Koscielnct i Lipowct.
Powierzchnia zlewni wynosi 13,90 ha.
W dolnej cz~sci ulicy Modrzewiowej zaprojektowano rurocictg szczelny z PVC 0 srednicy
400 mm, natomiast w g6rnej cz~sci scieki betonowe powierzchniowe.
Wody opadowe z ulic bocznych b~dctdoplywaly powierzchniowo do wlot6w ulicznych
usytuowanych na rurocictgu w ulicy Modrzewiowej.
Zlewnia Z-22 - obejmuje ulice: Modrzewiowq, oraz w cz~sci Sosnowq, Grabowq,
Wschodnict i D~bowct.
Powierzchnia zlewni wynosi 4,90 ha.
W dolnej cz~sci ulicy Modrzewiowej zaprojektowano rurocictg szczelny z PVC 0 srednicy
300 mm, g6rnej cz~sci scieki betonowe powierzchniowe.
Wody opadowe z ulic bocznych b~dctdoplywaly powierzchniowo do wlot6w ulicznych
wykonanych na ruroci~u w ulicy Modrzewiowej.
Zlewnia Z-23-obejmuje ulice: Bukowct i w cz~sci D~bowct i Sosnowct.
Powierzchnia zlewni wynosi 5,5 ha
W ulicy Bukowej 0 nawierzchni asfaltowej zaprojektowano rurociqg szczelny z PVC 0

srednicy 300 mm, natomiast w ulicach bocznych 0 nawierzchni nie utwardzonej rurociqgi
drenazowe.
Z g6rnej cz~sci zlewni wody opadowe b~dctdoplywaly powierzchniowo do wlot6w ulicznych
usytuowanych na rurociqgu w ulicy Bukowej.
Zlewnia Z-24 - obejmuje ulic~ Bukowct oraz w cz~sci ulice: Grabowq, Sosnowq,
11 Listopada, i Cichct.
Powierzchnia zlewni wynosi 19,0 ha
W dolnym odcinku ulicy Bukowej 0 nawierzchni asfaltowej zaprojektowano rurociqg
szczelny 0 srednicy 400 mm.
Z g6rnej cz~sci ulicy wody opadowe b~dctdoplywaly sciekami betonowymi
powierzchniowymi.
Wylot w6d deszczowych usytuowano przy skrzyzowani ulic: Bukowej i D~bowej.
Przed wylotem przewidziano separator i odstojnik szlamowy.

Granice wyzej wymienionych zlewni czctstkowych naniesiono na map~
sytuacyjnct, zalctczonct do opracowania.



Rurociqgi odwadniajqce peIne zaprojektowano z rur pve klasy "S" 0 srednicy D315 x
9,2 mm, D400 x 11,7 mm, D500 x 14,6 mm, D600 x 18,4 mm, Iqczonych za pomOCq
pierscieni uszczelniaj qcych.
Zagl~bienie rurociqg6w wynosi od 1 m do 3,0 m p.p.t.
Wielkose zagl~bienia wynika z odczytanych z map rz~dnych wysokosciowych oraz
zachowania minimalnych spadk6w rurociqg6w.

Rurociqgi drenazowe zaprojektowano z rur perforowanych a srednicach ad 400 mm
do 200 mm.
Rurociqgi posadowiono na podsypce zwirowej oraz w otulinie filtracyjnej.
Otulina zwirowajest zabezpieczona wl6kninq.

Na rurociqgach zaprojektowano typowe studzienki rewizyjne oraz studzienki sciekowe
z wlotami ulicznymi, wyposaz:onymi w krat~ wlotowq typu ci~Z:kiego.
Na odcinkach ulic asfaltowych 0 wi~kszym spadku > 10 %0 przewiduje si~ scieki
powierzchniowe betonowe lub z kostki brukowej z odprowadzeniem spIywajqcych
w6d opadowych do studni chlonnych, row6w odplywowych lub do studzienek
sciekowych na wykonanych rurociqgach.

W ulicach a jezdniach asfaltowych : Brwinowska, lana Pawla II, Parkowa, Gol~bia
przewiduje si~ wyIqcznie odprowadzenie w6d opadowych do studni chlonnych.

WzdIuz ulic: Gl6wnej, Mysliwskiej i Brwinowskiej przewidziano do gruntownej
konserwacji rowy przyuliczne do kt6rych mozna b~dzie odprowadzie nadmiar wody
splywajqcej ulicami w okresach nadmiernych opad6w.

W rejonie ulicy Gol~biej i Stawisk przewidziano powierzchniowe odprowadzenie w6d
do rowu bezodplywowego ( odparowalnego).
Kt6ry przewidziano do konserwacj i.

R6w ten moze bye polqczony z rowem Rs 11.
Rozwiqzanie powyz:sze przewiduje niniejsza koncepcja.



Do odprowadzenia w6d opadowych z terenu objytego opracowaniem przewiduje siy
wybudowanie docelowo nastypujacych dlugosci kana16w grawitacyjnych i sciek6w
powierzchniowych wraz ze studniami chlonnymi

L.p. Zlewnia ETAP II ETAP III
-

Rury peine z Rury Rury Rury Scieki
PVC drenazowe peine drenazowe powierzchniowe
m m zPVC m wrazze

m studniami
chlonnymi
m

I. Z-1 170
2. Z-2 Sf. 400

mm- 1270
3. Z-3 Sf. 500 mm - Sf. 400 mm Sf. 400 mm 530

225 - 125 -290

Sf. 400 mm -
750

4. Z-4 Sf. 300 mm - Sf. 300 mm
345 -200

5. Z-5 Sf. 400 mm 50
- 790

6. Z-6 sr.600mm Sf. 400 mm
- 310 -270

7. Z -7 sf.600 mm sr. 400 mm 210
- 460 - 500
sr.400mm
-730 m + 50 m

8, Z-8 Splyw
powierzchniowy

9. Z-9 Sf. 400 mm
- 200

10, Z-10 Splyw
powierzchniowy

II. Z-ll Sf. 200 mm
- 165

12, Z-12 Splyw 200
powierzchniowy

13. Z-13 Splyw
powierzchniowy

14. Z-14 Sf. 400 120
mm
- 225

15, Z-15 Sf. 400
mm
- 90

16. Z-16 sr.200mm
- 135



17. Z-17 Sf. 300
mm
- 170 m

18. Z-18 Sf. 400 mm 135
- 170

19. Z-19 . Sf. 400 180
mm
- 300

20. Z-20 Sf. 400 mm Sf. 300 mm
- 400 - 510

21. Z-21 Sf. 400 mm 110
- 400

22. Z-22 Sf. 300 110
mm
-120

23. Z-23 Sf. 300 110
mm
- 80

24. Z-24 Sf. 400 mm Sf. 200 mm 80
- 30 - 150
Sf. 300 mm
- 80



Wody opadowe z poszczeg6lnych zlewni przed odprowadzeniem do row6w
odplywowych trafi~ do urz~dzen podczyszczaj~cych zabezpieczaj~cych odplywy
przed zanieczyszczeniem.
W tym celu przed kazdym wylotem ruroci~6w szczelnych zaprojektowano
odstojnik szlamowy i separator cyrkulacyjno - koalescencyjny.
Wody opadowe doplyn~kanalami grawitacyjnymi do odstojnika.
W odstojniku dzi~ki zmianie pr~dkosci przeplywu i r6znicy ci~zaru wlasciwego
wody i cz~stek sedymentujacych, wytr~caj~ si~ substancje stale takie jak piasek i
szlam - osiadaj~na dnie.
Projektowane odstojniki to zbiomiki zelbetowe od wewn~trz zabezpieczone
warstwami epoksydowymi, walcowe 0 srednicy 2,0 m 2,5 m i gl~bokosci czynnej
-1,6m.
Usuwanie zawiesin drobnych i zwiqzk6w ropopochodnych odbywae si~ b~dzie w
separatorach.
Separator to monolityczny zbiomik zelbetowy lub polimerobetonowy, walcowy 0

srednicy 2,5 m i 3,0 m i wysokosci czynnej - 1,6 m.
Wewn~trz zbiomika w g6mej cz~sci umocowany jest hydrocyklon stozkowy
stanowi~cy separator koalescencyjny.
Efekt koalescencji osi~any jest dzi~ki spiralnej kierownicy przeplywu,
umieszczonej wewn~trz separatora. Scieki do separatora doplywaj~ kanalem
wlotowym stycznym do jego wewn~trznej sciany.
Separatory dzi((ki specjalnej konstrukcji kanalu wlotowego - dwudzielny kanal
wlotowy, mog~pracowae przy r6znych nat((zeniach deszczu zapewniaj~c
wymagany efekt oczyszczania

Szczeg6ly doboru separator6w i przeplywy obliczeniowe zostan~ opracowane na
etapie projekt6w budowlanych.

Na terenie miasta istnieje naturalny zbiornik retencyjny polo:zony w parku.
Powierzchnia zbiomika wynosi 2300 m2.
Srednia gl((bokose - 2,5 m.
Pojemnose uzytkowa zbiomika przy maksymalnym pi((trzeniu - 5.750 m3.
Zbiomik moze retencjonowae w okresie wezbran 40 % przeplywu
przychodz~cego z g6mej cz~sci zlewni.
Warunkiem retencjonowania w6d w zbiomikujest ich czystose.
Nie mog~ to bye wody zanieczyszczone sciekami sanitamymi, co mozna
zaobserwowae w g6mej cz((sci rowu Rs 11 na terenie wsi Z6lwin.

Zbiomik wymaga biez~cych zabieg6w konserwacyjnych t.j wykaszania i
naprawy skarp, odmulenia, naprawy budowli wlotowych i wylotowych.
Przez wi~ksz~ cz~se roku zbiomik jest suchy.



Wedlug ostatnich opracowan dla w6d opadowych mozna przyjqc nast~pujqce
wskainiki zanieczyszczen:

- zawiesina og61na 200 g/dm3
- CHZT 80 g02/dm3
- BZT5 15 g02/dm3
- subst. ekstr..eterem naftowym - 10 - 15 g/dm3

Projektowane urzqdzenia podczyszczalni w6d opadowych : odstojnik
szlamowy i separator cyrkulacyjno - koalescencyjny zapewniajq wysoki
stopien redukcji zanieczyszczen.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na urzqdzeniach pracujqcych, wody
opadowe oczyszczane Sqw stopniu wymaganym przez Rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r (Dz.U.Nr 168, poz. 1763).
Wartosci wskainik6w zanieczyszczen wynoSZq:

- zawiesina og61na
- substancje ropopochodne

100 mg/l
15 mg/l

Wplyw oczyszczonych w6d deszczowych nie wywoluje ujemnych skutk6w dla
srodowiska przyrodniczego.
Obecnie wody opadowe z analizowanego terenu odprowadzane Sqdo tych
samych odbiornik6w poprzez istniejqce rowy.
Wody opadowe b~dq oczyszczane w odstojnikach szlamowych i separatorach
koalescencyjnych, a nast~pnie b~dq odprowadzane do row6w odplywowych i
dalej do rzeki .
W duzej cz~sci wody te b~dq zasilaly poziom w6d gruntowych, kt6ry ma
podstawowe znaczenie dla istniejqcego drzewostanu miasta i jego bogatej
roslinnosci.


