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Odwodnienia

nadmiar wody
Zawilgocenie dzia ki mo e by  czasowe lub sta e, obejmowa  tylko jej fragment lub te

ca  powierzchni . Okresowo mo e podnosi  si  poziom wody w gruncie, a po desz-

czach na  powierzchni dzia ki mog  powstawa  du e ka u e.

Woda powierzchniowa
Pojawia si  okresowo po ulewnych deszczach i podczas wiosennych roztopów. Na grun-

tach nieprzepuszczalnych mo e utrzymywa  si  przez d u szy czas nie tylko w ka-

u ach czy zastoinach wodnych, ale równie  w wierzchniej warstwie gruntu, co 

zmniejsza jego no no  i utrudnia rozwój wielu ro lin, a nawet mo e powodowa  ich 

zamieranie. Problem ten mo e dotyczy  ca ej powierzchni dzia ki lub tylko jej cz ci 

ni ej po o onych lub z bardziej nieprzepuszczalnym podglebiem. 

 Problem z nadmiarem wody powierzchniowej dotyczy przede wszystkim dzia ek zlo-

kalizowanych na gruntach gliniastych, a tak e w okolicach bagien i torfowisk. W okre-

sie roztopów mo e ona równie  wyst powa  na gruntach przepuszczalnych, dopóki 

g bsze warstwy gleby nie rozmarzn  i nie zaczn  wch ania  wody z topniej cego nie-

gu, zw aszcza gdy sp ywa ona równie  z s siednich posesji. 

 Problem mo e dotyczy  tak e dzia ek z utwardzon  nawierzchni  o ma ej przepusz-

czalno ci, z której nie zapewniono sp ywania wody w po danym kierunku. Przyczyn

miejscowego zalewania terenu posesji mo e by  równie  nieprzemy lane odprowadza-

nie wody deszczowej z dachu budynku.

Wody gruntowe 
Stanowi  problem przede wszystkim w domach podpiwniczonych, je li si gaj  powy ej

spodu aw fundamentowych. Raczej nie zagra aj  domom bez piwnic, z pod og  parte-

ru wyniesion  ponad poziom gruntu, cho  oczywi cie na dzia kach o wysokim poziomie 

wód gruntowych trzeba bra  pod uwag  no no  nawodnionego gruntu i odpowiednio 

posadowi  budynek.

Poziom wód gruntowych podlega cz sto znacznym wahaniom w ci gu roku, dlatego 

fundamentowanie i ewentualne odwodnienie terenu nale y planowa  z uwzgl dnieniem 

najmniej korzystnych warunków, jakie wyst puj  zazwyczaj w okresie wiosennym.
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Odwodnienia
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Oprócz wysokiego poziomu wód grunto-

wych zagro eniem dla piwnic domu mo e

by  równie  tzw. woda zawieszona po-

chodz ca z opadów. Zjawisko to dotyczy 

zw aszcza budynków posadowionych na 

gruntach o niskiej przepuszczalno ci, gdy 

ich fundamenty s  zasypane gruntem prze-

puszczalnym. 

Co zrobi  z nadmiarem wody?
Niezale nie od tego, czy potrzebne jest od-

wodnienie powierzchniowe, czy obni enie 

poziomu wód gruntowych, trzeba znale

miejsce, do którego mo na b dzie odprowa-

dza  nadmiar wody. 

Zgodnie z prawem, wody z terenu pose-

sji nie wolno kierowa  na s siednie dzia ki, 

a zatem nie wolno te  zmienia  naturalnego 

sp ywu wody przez zmian  ukszta towania 

terenu. Odprowadzanie wody poza granice

posesji wymaga uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego lub zgody lokalnego przed-

si biorstwa wodoci gów i kanalizacji. 

 W obr bie swojej dzia ki nadmiar wody 

mo na odprowadza  do w asnej studni 

ch onnej lub w ostateczno ci do zbiorni-

ka powierzchniowego – na przyk ad oczka 

wodnego. Budowa studni ch onnej jest celo-

wa, je li pod warstw  nieprzepuszczalnego 

gruntu, b d c  powodem k opotów z nad-

miarem wody, znajduje si  warstwa o dobrej 

przepuszczalno ci, która b dzie j  szybko 

wch ania .

 Studnie ch onne wykonuje si  do g bo-

ko ci ok. 5 m z kr gów betonowych redni-

cy 1–1,5 m. Dolne kr gi zag bione w war-

stwie przepuszczalnej powinny mie

nawiercone otwory w bocznych ciankach 

zwi kszaj ce powierzchnie przesi kania 

wody. Wewn trz studni ch onnej umiesz-

cza si  warstwy filtracyjne – doln  gru-

bo ci 0,7–1 m – z grubego wiru oraz gór-

n  – grubo ci ok. 0,5 m – z piasku. Dop yw 

wody powinien by  zlokalizowany ok. 0,2 m 

nad górn  warstw  filtracyjn . Na wierzchu 

studni nale y zamontowa  pokryw  z ko-

minkiem napowietrzaj cym. 

 Po uzyskaniu pozwolenia mo na od-

prowadza  wod  do rowu melioracyjnego,  

zbiornika naturalnego (rzeki, stawu, jeziora) 

lub te  do kanalizacji burzowej. 

Sposoby odwadniania terenu
Nadmiar wody mo na usuwa  przez spowo-

dowanie samosp ywu lub przez u o enie od-

wodnienia liniowego albo drena u. 

Samosp yw

Polega na takim ukszta towaniu pod o-

a, aby woda samoczynnie sp ywa a w po-

danym kierunku. W ten sposób mo na 

j  odprowadza  z powierzchni utwardzo-

nych i nieutwardzonych, w tym chodników 

i podjazdów, a tak e z najbli szego otocze-

nia domu i z rynien. 

 Nachylenie nawierzchni w kierun-

ku sp ywu powinno wynosi  minimum 

1–1,5%, ale nie wi cej, poniewa  wtedy spa-

dek powodowa by zbyt szybkie sp ywanie 

wody i porywanie przez ni  cz stek gruntu. 

Dlatego niekiedy warto zastosowa  kaskado-

we ukszta towanie terenu. Z chodników lub 

w skich podjazdów wod  odprowadza si

na przylegaj cy do nich nieutwardzony te-

ren. Korzystne jest wi c niewielkie wynie-

sienie takich utwardzonych nawierzchni, 

poniewa  zapobiega  to nanoszeniu na nie 

gruntu przez wod . Je li taka nawierzchnia 

jest za d uga, by nada  jej spadek pod u ny, 

to kszta tuje si  j  tak, by mia a spadek po-

przeczny – jedno- lub dwustronny. 

 Je li nawierzchnie s  szerokie, mo na 

ich cz  uformowa  w koryta, które u a-

twi  ukierunkowanie sp ywu wody na przy-

k ad w stron  studzienki czy zbiornika po-

wierzchniowego. 

 Na powierzchniach nieutwardzonych od-

powiednio ukierunkowany samosp yw mo -

na zapewni  na ca ej powierzchni, a sp y-

waj c  wod  zebra  w zag bione koryta 

betonowe lub z tworzywa. W taki sposób 

mo na te  odprowadza  wod  z rynien, aby 

nie wnika a ona w grunt zbyt blisko cian 

domu. Samosp yw wykorzystuje si  cz sto 

na powierzchniach nieutwardzonych, aby 

przemieszcza  wod  w obr bie dzia ki np. 

do rowu odwadniaj cego. Niekiedy koryta-

mi doprowadza si  j  do osadnika, gdzie za-

trzymuj  si  niesione wraz z wod  cz ci 

 Skrzynka rozs czaj ca. Wody deszczowe 

zebrane z powierzchni utwardzonych 

odprowadzane s  przez rynny i rury spustowe do 

studzienki z osadnikiem, a nast pnie do skrzynek 

rozs czaj cych

fo
t.
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 Koryta do odwodnienia liniowego maj  stabiln

konstrukcj , s  odporne na dzia anie czynników 

atmosferycznych oraz korozj

ZDANIEM EKSPERTA
    Karol Marzejon

konsultant 

ds. technicznych 

w firmie Pipelife Polska

    Jak skutecznie odwodni

dzia k  budowlan ?

Je eli dzia ka po o ona jest na gruntach prze-

puszczalnych (od piasków gruboziarnistych po gli-

ny piaszczyste), to mo emy wykona  drena  opa-

skowy budynku za pomoc  rur drenarskich PVC-U 

o rednicy min. 100 mm z filtrem jednowarstwo-

wym. Warstwa t ucznia np. 8–16 mm wokó  prze-

wodu powinna wynosi  min. 10–15 cm. Gdy mamy 

do czynienia z gruntami s aboprzepuszczalnymi (gli-

ny, i y) powinni my stosowa  filtr dwuwarstwowy. 

Wokó  przewodu nale y u o y  15–20 cm warstw

t ucznia. Do ochrony rur przed kolmatacj  (zamule-

niem) mo emy stosowa  rury z filtrem PP lub geow-

ókniny. Aby zapewni  odpowiedni  skuteczno  od-

wadniania, grunt wokó  rury drenarskiej musi mie

ok. 10-krotnie wy sz  przepuszczalno . Oprócz 

prawid owego wykonania warstw filtracyjnych mu-

simy zachowa  odpowiedni  odleg o  przewodów 

drenarskich od budynku oraz rozstaw mi dzy nimi. 

Minimalna odleg o  ochronna wody od posadzek 

powinna wynosi  w gruntach przepuszczalnych 

min. 0,5 m, natomiast w gruntach nieprzepusz-

czalnych 1,0 m. 

Równie wa ne jak odwodnienie gruntu, jest za-

gospodarowanie wód deszczowych. Wody te, ze-

brane z dachów budynków i powierzchni dzia ki, 

mog  by  odprowadzane przez rynny, rury spu-

stowe oraz przewody kanalizacyjne do studzienki 

z osadnikiem, a nast pnie do skrzynek rozs cza-

j cych.  Skrzynka rozs czaj ca ma oko o 3-krot-

nie wy sz  pojemno  netto ni  rów odwadniaj cy 

z t uczniem: jedna skrzynka zast puje ok. 1200 kg 

t ucznia lub te  ok. 32 m rury drenarskiej PVC-U 

o rednicy 100 mm.
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sta e. Dopiero tak oczyszczon  wod  kieru-

je si  do studni ch onnej, rowów melioracyj-

nych czy kanalizacji deszczowej. 

Odpowiednie ukszta towanie terenu mo e

by  wi c skutecznym sposobem na pro-

blemy z nadmiarem wody i mo e chroni

dzia k  przed nap ywem wody z s siednich 

terenów. 

Uwaga! Je li budynek ma stan  na tere-

nach niezagospodarowanych, bez utwardzo-

nych dróg, jego posadowienie oraz poziom 

pod ogi parteru warto planowa  z uwzgl d-

nieniem przysz ego poziomu pobliskiej dro-

gi: po utwardzeniu nawierzchni najprawdo-

podobniej znajdzie si  on znacznie wy ej od 

obecnego poziomu terenu. Uwzgl dnienie 

tych przysz ych zmian uchroni nas przed 

problemem ochrony domu przed wod  sp y-

waj c  z drogi. 

Odwodnienie liniowe

Jest to sposób odprowadzania wody z du-

ych powierzchni utwardzonych z kostki 

betonowej, kamiennej, betonu czy asfaltu, 

na których nie mo na zapewni  samosp y-

wu. Polega na u o eniu w nawierzchni ko-

ryt przykrytych kratkami, po których 

mo na chodzi , a nawet przeje d a  sa-

mochodem. Koryta odprowadzaj  wod  do 

osadnika, sk d odp ywa ona – grawitacyjnie 

lub dzi ki okresowemu w czaniu si  pom-

py – do studni ch onnej, rowu lub kanali-

zacji. 

 Na odwodnienia liniowe u ywa si pre-

fabrykowanych elementów modu owych 

z betonu polimerowego, które dobiera si

odpowiednio do przewidywanych obci e

nawierzchni (ruch pieszy, samochody oso-

bowe, ci arowe).

Monta  odwodnienia polega na u o eniu 

elementów na utwardzonym pod o u na ta-

kiej g boko ci, aby ich górna powierzchnia 

znalaz a si  0,5–1 cm poni ej nawierzch-

ni. Na ka dym ci gu odwodnienia montuje 

si  osadnik piasku. Do odprowadzania wody 

z koryt s u  rury zakopane w gruncie. 

W domach jednorodzinnych ten rodzaj od-

wodnienia uk ada si  najcz ciej przy wjaz-

dach do gara y usytuowanych w piwni-

cy; tam zbiera si  sp ywaj c  po nich wod .

Ze wzgl du na po o enie znacznie poni-

ej poziomu terenu, wod  z takiego kory-

ta odprowadza si  do miejscowej studzien-

ki ch onnej lub te  do zbiornika, z którego 

przepompowywana jest na wy szy poziom 

przez samoczynnie w czaj c  si  pomp .

Studzienk  ch onn  – je li warunki grun-

towe na to pozwalaj  – naj atwiej wykona

z karbowanej rury plastikowej o rednicy 

300 mm (takie same stosuje si  na studzien-

ki rewizyjne w sieci kanalizacyjnej) z na-

wierconymi w ciance otworami. Przed stu-

dzienk  koniecznie trzeba zamontowa

osadnik piasku, inaczej osady sp ywaj ce 

do studzienki w krótkim czasie mog yby do-

prowadzi  do jej zamulenia i ograniczenia 

ch onno ci. Je eli grunt nie wch ania wody, 

w studzience umieszcza si  pomp  zatapial-

n  z wy cznikiem p ywakowym, który uru-

chamia j , gdy nape nienie przekracza na-

stawiony poziom.

Drena

Jest to sposób odwadniania powierzchni 

dzia ki (tzw. drena  melioracyjny). 

 Drena  melioracyjny stosuje si  g ów-

nie na terenach, na których d ugo utrzymu-

je si  woda opadowa. Mo e te  on s u y  do 

rozprowadzania wody pochodz cej np. z ry-

nien. Ci gi drenarskie wykonuje si z perfo-

rowanych rur plastikowych uk adanych na 

warstwach filtracyjnych. rednic  rur i ich 

rozstaw, wielko  otworów i rodzaj warstwy 

filtracyjnej dobiera si  do warunków wod-

no-gruntowych na dzia ce. Rury uk ada si

poni ej warstwy uprawnej (przynajmniej 

0,7 m), ze spadkiem w kierunku odp ywu. 

Drena  melioracyjny mo e pracowa  jako 

nawadniaj co-odwadniajacy: je li nawod-

nienie gruntu jest niskie, woda z rynien na-

wil a grunt, a w okresach, gdy wody jest 

nadmiar, odprowadzana jest do zewn trzne-

go systemu melioracji.

Projekt odwodnienia terenu najlepiej powierzy

geotechnikowi albo meliorantowi. Po wykonaniu 

bada  geotechnicznych specjalista okre li po -

dane zmiany ukszta towania terenu, rodzaj in-

stalacji i sposób usuwania zebranej wody

 Elementy systemu odwodnienia liniowego
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 Rury drenarskie z PVC – element systemu 

drenarskiego

fo
t.

 L
e

m
a

r

Odwodnienie liniowe – przekrój przez nawierzchni  z kostki brukowej

kostka brukowa

piasek

odwodnienie

warstwa betonu
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Na dzia kach budowlanych najcz ciej 

wykonuje si drena  opaskowy, dzi ki któ-

remu mo na zbiera  nadmiar wody deszczo-

wej sp ywaj cej w g b ziemi oraz obni y

poziom wód gruntowych wokó  budyn-

ku poni ej poziomu posadzki w piwnicy. 

Stosowanie takiego drena u jest uzasadnio-

ne wy cznie wokó  domów podpiwniczo-

nych, poniewa  zwi ksza skuteczno  izo-

lacji przeciwwodnych. Nie jest on natomiast 

potrzebny przy domach niepodpiwniczo-

nych, zw aszcza gdy woda zbierana przez 

drena  nie jest nigdzie odprowadzana i po 

prostu zalega w rurach.

Drena  opaskowy powinien by  u o ony 

poni ej izolacji poziomej aw fundamen-

towych wokó  ca ego budynku ze spad-

kiem w kierunku odp ywu wynosz cym 

0,2–0,3%. rednica rur drenarskich wynosi 

zazwyczaj 100 mm; zwykle mo na stosowa

rury bez otulin. 

Wokó  drenów nale y u o y  20-centyme-

trow  warstw  filtracyjn  z drobnego wi-

ru o granulacji 2–6 mm; przedtem na dnie 

wykopu nale y roz o y  geow óknin , któ-

rej zadaniem jest chroni wir przed wni-

kaniem drobnych cz stek gruntu. Pas geo-

w ókniny powinien mie  szeroko  2 m, tak 

aby mo na ni  by o otuli  warstw  filtracyj-

n  u o on  wokó  rur. 

 Drena  opaskowy powinien te  by  po -

czony z odprowadzeniem wody sp ywaj cej 

po cianie, do czego u ywa si  zazwyczaj izo-

lacyjnej folii t oczonej (zwanej kube kow ); 

foli  t  nale y odgi  tak, eby woda odp y-

wa a z niej na warstw  filtracyjn  drena u.

W naro ach domu umieszcza si studzien-

ki rewizyjne z karbowanych rur plastiko-

wych o rednicy 300 mm, do których dopro-

wadza si  u o one wzd u  fundamentów rury 

drenarskie. Studzienki pe ni  jednocze nie 

funkcj  osadników piasku i okresowo mog

wymaga  czyszczenia. Wod  ze studzienek 

odprowadza si  rurami kanalizacyjnymi lub 

karbowanymi bez otworów do studni ch on-

nej, rowu, kanalizacji – grawitacyjnie lub za 

po rednictwem pompy, gdy poziom drena u

znajduje si  poni ej odbiornika. 

 Drena  odwadniaj cy budynek podpiw-

niczony mo na wykona  nie tylko jako opa-

skowy przy cianach zewn trznych, ale 

równie  wewn trz domu. Jest to jednak roz-

wi zanie mniej korzystne, gdy  nie odpro-

wadza wody zawieszonej w gruncie. R
E

K
L

A
M

A

Schemat drena u opaskowego wokó  domu

Drena  w gruncie nieprzepuszczalnym Drena  w gruncie przepuszczalnym

studzienka

wej cie 

do domu

rura 

kanalizacyjna

dach

kierunek sp ywu 

wód gruntowych

taras

studzienka

rura drenarska

opaska wirowa

grunt 

wype niaj cy 

wykop

opaska 

filtruj ca

geow óknina

izolacja 

pionowa

styropianowa 

p yta drenuj ca

rura drenarska

grunt 

nieprze-

puszczalny

opaska wirowa

grunt 

wype niaj cy 

wykop

opaska 

filtruj ca

geow óknina

izolacja 

przeciw-

wilgociowa

rura drenarska

grunt 

prze-

puszczalny

spadek rur drenarskich 

0,5–3%
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