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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH 

 
D - 03.02.01 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) 
obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-03.02.01 „Kanalizacja 
deszczowa” GDDKiA 2006 r.  

 
OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
GDDP - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy 
GUGiK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SSTWiORD. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w związku             
z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Poniecu”. 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORD. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na drogach krajowych.  
Zaleca się wykorzystanie SSTWiORD przy zlecaniu robót na drogach gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORD. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały. 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich 

do odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli                        

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca 
funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych 
w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub 

żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części 
ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór. 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.2. Pokrywy studni telekomunikacyjnych. 
Pokrywy studni telekomunikacyjnych o wym. 500x500 mm i 600x1000 mm. 

2.3. Składowanie materiałów. 
2.3.1. Pokrywy studni telekomunikacyjnych. 

Pokrywy studni telekomunikacyjnych powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powinny  być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania       
z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pokryw studni telekomunikacyjnych. 

Pokrywy studni telekomunikacyjnych mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Należy je układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.5. Roboty montażowe. 
5.5.1.  Studzienki telekomunikacyjne. 
 Wymiana starych pokryw studni telekomunikacyjnych na nowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
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 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością  
określoną w niniejszej SSTWiORD i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw studni telekomunikacyjnych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Rzędne pokryw studni telekomunikacyjnych powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostką obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest 1 szt (sztuka) wykonania: 

 wymiany pokryw studni telekomunikacyjnych 500x500 mm,  

 wymiany pokryw studni telekomunikacyjnych 600x1000 mm. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORD i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty montażowe pokryw studni 
telekomunikacyjnych. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 szt obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 
– wymianę pokryw studni telekomunikacyjnych 500x500 mm i 600x1000 mm, 

 uporządkowanie terenu robót. 
9.3.   Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:  

–  Przedmiar robót, Lp.: od 36 do 37. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
10.2. OST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” 
10.3. Normy oraz inne dokumenty (przepisy) podane w OST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” pkt 10.1. i 10.2.: 
10.3.1. Normy: 

1. PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego          
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

2. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 

3. PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 295:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej 

deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy 
poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). 

6. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy 
stosować normę PN-B-06712). 

7. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 
zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 i PN-B-
11112). 

8. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
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9. PN-B-06250:1988  Beton zwykły. 
10. PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
12. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
13. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
14. PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
15. PN-H-74101:1984  Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
17. BN-86/8971-06.00  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
18. BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
19. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
20. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

10.3.2. Inne dokumenty: 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa: 

- KB4-4.12.1.(6)    Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
- KB4-4.12.1.(7)    Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
- KB4-4.12.1.(8)    Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
- KB4-4.12.1.(11)  Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
- KB1-22.2.6.(6)    Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
4. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki 

Komunalnej, 1978 r. 
5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC 

WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół 
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497). 


