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Dlaczego w niektórych 
domach piwnice s
wilgotne, a nawet 
trzeba z nich 
odpompowywa  wod ?
Czy mo na temu 
zapobiec, kiedy buduje 
si  nowy dom? Mo na. 
Trzeba porz dnie 
zaizolowa  fundamenty, 
a wokó  budynku 
wykona  drena
i system odwodnienia 
liniowego.

Jeszcze przed rozpocz ciem budowy, a jeszcze lepiej – przed kupnem dzia ki

– nale y sprawdzi , na jakim gruncie ma stan  nasz wymarzony dom.

Badanie gruntu 
Najlepiej, je eli warunki gruntowo-wodne zbada profesjonalna firma geotech-

niczna. Wykona ona na dzia ce kilka odwiertów i okre li, jaka jest struktura grun-

tu i poziom wód gruntowych. Z wyników bada  dowiemy si , czy pod o e jest 

przepuszczalne i na jakiej g boko ci si  to zmienia. Mo e si  okaza , e bada-

nia trzeba powtarza  co kilka miesi cy, aby okre li , jak zmienia si  poziom wód 

gruntowych w ci gu roku i jaki by  poziom najwy szy. Wynik zadecyduje o tym, 

czy mo emy wybudowa  piwnice, a czasem mo e postawi  pod znakiem zapyta-

nia kupno dzia ki.
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Pomocny w ocenie warunków gruntowych na dzia ce mo e by

wywiad w ród s siadów: czy maj  piwnice, a je li tak, to czy s  one 

okresowo zalewane. Je eli w naszej okolicy wszystkie domy s  nie-

podpiwniczone, mo e to oznacza  wysoki poziom wód gruntowych. 

A wtedy warto zrewidowa  plany budowy domu z piwnic .

O poziomie wód gruntowych i rodzaju gruntu wiadczy  te  mo e

rodzaj ro linno ci na naszym terenie. Je eli w pobli u ro nie la-

sek sosnowy, raczej nie grozi nam zalewanie piwnic. Ale po o one

niedaleko stawy lub typowa ro linno  wodna trzcina, sitowie itp.) 

wiadcz  o tym, e nasza dzia ka le y na terenie podmok ym.

Sposoby na nadmiar wody
Z nadmiarem wody na dzia ce mo na walczy  na dwa sposoby. 

Je eli problemem jest niekorzystny dla fundamentów zbyt wyso-

ki poziom wód gruntowych, mo na go obni y  za pomoc drena u

opaskowego.

Gdy woda zalega na powierzchni terenu, stosuje si odwodnienie 

liniowe. 

Drena  opaskowy
Wykonuje si  go wokó  fundamentów budynku, aby zbiera  nad-

miar wody deszczowej sp ywaj cej w g b gruntu i spowodowa , by 

poziom wód gruntowych znalaz  si  poni ej poziomu posadzki

w piwnicy. Drena  mo e by  niezb dny zarówno wokó  budynku

z piwnicami, jak i wokó  budynku niepodpiwniczonego, je li tego 

wymagaj  warunki gruntowe i wodne.

Najwa niejszym elementem systemu s  rury drenarskie – z otwo-

rami na ca ym obwodzie, przez które do rodka wp ywa woda. 

Uk ada si  je ze spadkiem w po danym kierunku, tak by wod

mo na by o odprowadzi  poza obr b budynku. 

wejœcie

do domu

taras

kierunek sp³ywu

wód gruntowych
spadek rur drenarskich 0,5-3%

dach

rura kanalizacyjna rura drenarska

studzienka studzienka

Drena  opaskowy wokó  domu

Drena  opaskowy u o ony wzd u ciany fundamentowej. Na ko cu

widoczna jest studzienka drenarska

Do wykonania projektu instalacji 

odwadniaj cej warto zatrudni

specjalist  melioranta albo 

geotechnika. Wykona on badania 

gruntowo-wodne i przygotuje 

projekt drena u i sposobu 

usuwania zebranej wody

Rury drenarskie zrobione s  zazwyczaj z tworzyw sztucz-

nych – PVC lub PE – albo z ceramiki, na przyk ad kamionkowe. 

Najpopularniejsze s  rury z tworzyw, bo naj atwiej si  je profiluje, 

s  lekkie i atwe w transporcie, a tak e odporne na uszkodzenia. 

Drena em otacza si  zewn trzne ciany fundamentowe, umiesz-

czaj c rury mniej wi cej w po owie wysoko ci awy fundamentowej. 

Spód rury powinien znajdowa  si  minimum 20 cm poni ej gór-

nej kraw dzi awy, ale nie mo e znale  si  poni ej jej dolnej kraw -

dzi, bo wtedy woda mog aby si  dostawa  pod fundament i podmy-

wa  go. 

Odleg o  rur drenarskich od fundamentów zale y od tego, kiedy 

uk ada si  drena :

obok cian fundamentowych, je li dzieje si  to w czasie prac bu-

dowlanych,

w odleg o ci 2–3 m od cian wokó  gotowego ju  budynku.

Drena  powinno si  zabezpieczy  materia em zwanym geow ók-

nin  przed nap ywaniem wraz z wod  cz steczek gruntu; mo na te

na ci gi drenarskie zastosowa  od razu rury owini te otulin ,

z filtrem, który zabezpieczy ich otwory przed zatykaniem przez 

cz stki gruntu. Zale nie od rodzaju gruntu stosuje si  w ókniny:

z w ókien kokosowych – w gruntach gliniastych,

 z tworzyw sztucznych – w grubo- i drobnoziarnistych ( wiro-

wych i piaskowych). 

W miejscach za ama  trasy rur, czyli przy ka dym naro niku  bu-

dynku, nale y zainstalowa studzienki rewizyjne. W przysz o ci 

umo liwi  one przep ukiwanie rur drenarskich i usuwanie

w ten sposób osadzonego w nich szlamu i piasku. Studzienki rewi-

zyjne przykrywa si  zdejmowanymi pokrywami. Mo na kupi  goto-

we, prefabrykowane elementy lub wykona  je z rur kanalizacyjnych.

Spadek rur drenarskich powinien wynosi  2–3%, co zapewnia sa-
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Kiedy drena u nie da si
wykona ?
Je li nie mamy gdzie odprowadzi  zebranej wody. Najwi ksze pro-

blemy z odprowadzaniem wody dotycz  dzia ek, w pobli u których nie 

ma adnego odbiornika, a one same po o one s  na gruntach nieprze-

puszczalnych, na których rozs czanie nie jest mo liwe. W takiej sytu-

acji zamiast drena u trzeba wykop wokó  domu wype ni  nieprzepusz-

czalnym gruntem rodzimym, starannie go ubijaj c, eby nie zostawi

przestrzeni, w których mog aby si  zbiera  woda.

Gdy woda gruntowa jest pod ci nieniem, czyli gdy na budynek od-

dzia uje tzw. woda naporowa. Lustra takiej wody nie da si  obni y , po-

zostaje wykona  izolacj  przeciwwodn  wokó cian fundamentowych 

budynku. Niestety, mo e to oznacza  znacz cy wzrost kosztów ca ej

budowy. W takiej sytuacji nale y zrezygnowa  z budowy piwnicy.

mooczyszczanie si  rur. Dopuszczalny jest spadek mniejszy, nawet 

do warto ci 0,5%, ale wtedy nale y liczy  si  z ewentualnym zaty-

kaniem si  rur i konieczno ci  cz stszego ich przep ukiwania.

W praktyce najcz ciej uk ada si  rury w a nie z takim ma ym lub 

niewiele wi kszym spadkiem.

Na ko cu systemu montuje si studzienki zbiorcze. Powinny by

najni ej po o onym elementem. St d zebrana woda odprowadzana 

jest do odbiornika: stawu, jeziora, kanalizacji deszczowej lub ogól-

nosp awnej. Je eli poziom odbiornika wody deszczowej (wlot) znaj-

duje si  powy ej najni szego punktu drena u opaskowego, wówczas 

deszczówk  nale y spi trzy  przy pomocy przepompowni.

Najwy szy punkt systemu, od którego zaczyna si  zbieranie wody, 

zale y od kierunku sp ywu wód gruntowych. B dzie to pierwszy 

naro nik budynku, który napotyka woda p yn ca z po o onych wy-

ej cz ci dzia ki. Po przeciwleg ej stronie znajduje si  punkt naj-

ni szy, i to w nim umieszcza si  studzienk  zbiorcz .

Kiedy drena  jest konieczny?

Je li dom ma mie  piwnice, które w 2/3 wysoko ci b d  zag bio-

ne w gruncie. Woda b dzie wtedy stanowi  zagro enie: mo e zale-

wa  piwnice, podmy  fundamenty i zawilgoci ciany. 

Je eli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym (np. glinie),

a wykop jest zasypany piaskiem, wirem lub innym materia em bar-

dziej przepuszczalnym od gliny. W utworzonej w ten sposób wannie 

b dzie wokó  domu zbiera  si  woda, która nie b dzie mog a odp y-

n  do g bszych warstw gruntu. 

Gdy grunt jest niejednorodny, np. ma warstwy nieprzepuszczal-

ne, poprzedzielane niewielkimi warstwami gruntu bardziej prze-

puszczalnego. Po intensywnych opadach deszczu wokó  domu 

b dzie zbiera a si  woda, która w krótkim czasie nie zd y przesi k-

n  do bardziej przepuszczalnego gruntu.

Gdy budynek ma stan  na zboczu, skarpie albo w jej pobli u, i 

to niezale nie od rodzaju gruntu – w przeciwnym razie woda sp y-

waj ca po zboczu mog aby zatrzymywa  si  wzd u  fundamentów 

budynku i spowodowa  rozmi kanie gruntu, a wskutek tego – nawet 

osuni cie si ciany budynku. Drena  wystarczy zamontowa  po 

stronie wzniesienia – zabezpieczy on dom w wystarczaj cym stop-

niu przed wod  p yn c  zboczem. 

Nawet gdy problem drena u obecnie nas nie dotyczy, nie znaczy 

to, e w przysz o ci si  nie pojawi. Warunki gruntowo-wodne na na-

szym terenie mog  si  zmieni  na przyk ad na skutek ró nych prac 

budowlanych w s siedztwie, a tak e w wyniku zmian klimatycz-

nych czy po prostu zwi kszonych opadów. Ponadto poziom wód 

gruntowych mo e si  zmienia  w ci gu roku – latem jest niski, wio-

sn  bardzo si  podnosi i je li dochodzi do wysoko ci aw fundamen-

towych, mo e zaszkodzi  budynkowi.

Uk adanie drena u

Sposób wykonania drena u zale y od przepuszczalno ci gruntu: 

w gruncie przepuszczalnym wykonanie systemu jest proste – na 

poziomie awy fundamentowej uk ada si  warstw wiru (podsypk

drenarsk ), na niej rury, które zasypujemy wokó  kolejn  warstw

wiru. Ca o  przykrywamy gruntem rodzimym.

Studzienk  zbiorcz  montuje si  w najni szym punkcie systemu

Drena  opaskowy wokó  domu

fo
t.

 A
C

O

Najwyższy punkt

≥ 0,5 cm na 1 m

Najniższy punkt
Rys. A

≥ 0,5 cm na 1 m

Rys. B

Studzienka rewizyjna

opaska

¿wirowa

grunt wype³niaj¹cy

wykop

izolacja

przeciwwilgociowa

grunt przepuszczalny

geow³óknina

rura drenarska

obsypka filtruj¹ca

Drena  w gruncie przepuszczalnym
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w gruncie nieprzepuszczalnym – wzd u ciany fundamento-

wej trzeba najpierw wykona  tzw. drena  p aszczyznowy. Na cia-

nie fundamentowej uk ada si  w tym celu izolacj  przeciwwilgo-

ciow  lub przeciwwodn , a potem – warstw  izolacji ze styropianu 

i warstw  drena ow , która u atwi sp ywanie wody wzd u cia-

ny i przyspieszy jej osuszanie. Ca o  zabezpiecza si  tkanin  fil-

tracyjn , czyli zazwyczaj geow óknin , któr  uk ada si  te  na dnie 

wykopu. Geow óknina stanowi filtr zatrzymuj cy p yn ce z wod

drobinki gruntu, które mog yby zatka  rury drenarskie. Na niej, w 

warstwie obsypki filtracyjnej, umieszcza si  rur  drenarsk  i zabez-

piecza geow óknin .

Na obsypk  (filtracyjn ) wykorzystuje si  materia , który zapewni 

swobodny przep yw wody. Mog  to by  grube wiry, drobne otoczaki 

( rednicy oko o 16–18 mm) lub coraz bardziej popularny keramzyt.

eby do drena u mog a dop yn  woda opadowa, nale y na po-

wierzchni terenu wykona  opask wirow  wokó  ca ego budynku

– tu  przy jego cianach.

Gdzie odprowadzi  wod  z drena u?

Gdy grunt na dzia ce jest przepuszczalny, a poziom wód grunto-

wych – niski, zbieran  przez drena  wod  mo na:

rozs czy  w ogrodzie, zachowuj c przy tym odleg o  min. 20 m 

od domu. Rury rozs czaj ce zakopuje si  w ziemi poni ej studzienki 

zbiorczej systemu drenarskiego.

A je li grunt nie jest przepuszczalny, odprowadza :

do oczka wodnego, do którego b dzie sp ywa  cz  zebranej 

wody, a nast pnie z niego stopniowo odparowywa ;

do wykonanej na dzia ce studni ch onnej z dnem usytuowanym 

w ni ej po o onej warstwie gruntów przepuszczalnych, jednak pod 

warunkiem, e nie ma w nich wody pod ci nieniem;

poza dzia k  – odbiornikiem mo e by  kanalizacja deszczowa lub 

ogólnosp awna (nie bytowo-gospodarcza!), rów melioracyjny, po-

bliskie jezioro lub rzeka. Najlepiej oczywi cie, by odbiornik by  po-

o ony poni ej systemu drenarskiego, ale je li jest inaczej, mo na 

przepompowywa  wod  specjaln  pomp  do wody zanieczyszczo-

nej, cho  oznacza  to b dzie dodatkowe koszty ze wzgl du na zu y-

cie pr du. 

Uwaga! Korzysta  z takich odbiorników mo emy jedynie pod wa-

runkiem uzyskania odpowiednich zezwole . Dodatkowym proble-

mem mo e okaza  si  uzyskanie zgody od s siadów, przez których 

dzia k  by aby poprowadzona rura odprowdzaj ca wod .

Odwodnienie liniowe
Je eli na dzia ce, trawniku, parkingu czy podje dzie do gara u po 

opadach deszczu zalega woda, stoj  d ugo ka u e, tworzy si  b oto

– oznacza to, e grunt jest s abo przepuszczalny i nale y wykona

odwodnienie terenu. Nadmiar wody, który sygnalizuj  ka u e czy 

b oto na trawniku, mo e doprowadzi  do zawilgocenia cian

i fundamentów oraz przesi kania wody do piwnic. Coraz cz ciej 

odwodnienie liniowe wykonuje si  te  w gara ach, bo  u atwiaj

utrzymanie ich czysto ci – zw aszcza jesieni  i zim .

opaska

¿wirowa

grunt wype³niaj¹cy

wykop

izolacja pionowa

obsypka filtruj¹ca

rura drenarska

geow³óknina

grunt nieprzepuszczalny

styropianowa
p³yta

drenuj¹ca

Drena  w gruncie nieprzepuszczalnym

Rury drenarskie z otulin  z w ókna kokosowego
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Polimerobeton
To beton nowej generacji wytwarzany przez po czenie ziaren kwar-

cu ywicami polimerowymi. Elementy wykonane z polimerobetonu s

lekkie, odporne na substancje r ce i na dzia ania niskiej temperatu-

ry, o niskiej kurczliwo ci. Elementy nadaj  si  tak e do recyklingu i s

przyjazne dla rodowiska. Powierzchnia polimerobetonu jest bardzo 

g adka, co sprzyja samooczyszczaniu si .

Najpro ciej jest odprowadza  wod  za pomoc  gotowych syste-

mów odwodnie  liniowych i punktowych. 

Ze wzgl du na du atwo  ukszta towania zlewni (miejsca,

z którego ma by  odprowadzana woda deszczowa) najbardziej popu-

larnym systemem odprowadzaj cym wod  z powierzchni terenu jest 

odwodnienie liniowe.

Mo e by  wykonane z ró nych materia ów – polimerobetonu, two-

rzywa sztucznego (PE, PVC, PP, GFK), betonu cementowego lub be-

tonu w óknistego. Materia em najcz ciej stosowanym do produkcji 

przydomowych odwodnie  liniowych jest polimerobeton.

Wycieraczki z odwodnieniem u o one przed wej ciem do domu zbieraj

wod  w skrzynce i odprowadzaj  j  przez system filtracyjny, np. do kanalizacji 

burzowej lub innego odbiornika
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Kiedy warto wykona  odwodnienie? 

Warto na ka dej dzia ce, na której grunt jest nieprzepuszczalny

– bez wzgl du na to, czy chodzi o teren utwardzony, czy nieutwar-

dzony. Odwodnienie przyda si

wsz dzie tam, gdzie woda

z deszczu lub roztopów bardzo po-

woli wsi ka w ziemi . Dotyczy to 

zw aszcza dzia ek niewielkich

i w zabudowie szeregowej. 

Szczególnie przydatne jest odwod-

nienie: przy wje dzie na teren po-

sesji, na podje dzie do gara u, a na-

wet w samym gara u, w miejscu 

ewentualnego mycia samochodu.

Uk adanie odwodnienia

Korytka wkopuje si  w grunt tak, 

eby ruszt znalaz  si  3–5 mm po-

ni ej powierzchni terenu. czy si

je ze sob  w d ugie ci gi – na przy-

k ad wzd u  chodnika prowadz -

cego do domu lub na ca ej d ugo ci 

podjazdu. 

Korytka wykonane s  najcz ciej z polimerobetonu. S  one lekkie 

i odporne na dzia anie mrozów. Produkuje si  te  korytka z betonu 

w óknistego z dodatkiem polimerów, a tak e z polipropylenu (PP) 

lub polichlorku winylu (PVC).

Planuj c odwodnienie liniowe, powinni my zadba  o utrzymanie 

0,5-procentowego spadku dna odwodnienia, który zapewnia sp yw 

wody i samooczyszczanie si  korytek. Korytka mog  mie  dno p a-

skie lub ze spadkiem. Te z p askim 

dnem stosujemy na dzia kach

o lekko nachylonej nawierzch-

ni, na których jest zapewniony 

grawitacyjny sp yw wody opado-

wej. Takie same korytka z p askim 

dnem mo na te  stosowa  na krót-

kich odcinkach odwodnie  (d u-

go ci maksimum 10 m). Mo na 

równie  uk ada  z nich d ugie ci -

gi odwadniaj ce, na których trud-

no jest utrzyma  równomierny 

spadek: p askie odcinki odwod-

nie czy si  wtedy ze sob  ka-

skadowo.

Na pierwszych 10 m ci gu mo -

na tak e zastosowa  korytka ze 

spadkiem dna, a nast pnie rury 

bezspadkowe. Dzi ki temu, e na pocz tku zapewnili my wodzie 

odpowiedni spadek, b dzie ona nabiera  pr dko ci, z któr  przep y-

nie przez ca  pozosta  d ugo  odwodnienia.

Korytka przykrywa si rusztami. Mog  one by  wykonane ze sta-

li nierdzewnej, stali ocynkowanej, polimerobetonu, eliwa lub PVC. 
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Korytko odwodnieniowe o przekroju litery V usprawnia przep yw wody 

opadowej

W zale no ci od obci e , na jakie s  przewidziane, korytka wykonywane s  z ró nych materia ów i przykryte rusztami ze stali nierdzewnej, stali 

ocynkowanej, polimerobetonu, eliwa lub PVC

Studzienka odp ywowa

Je eli nie mamy adnego 

zewn trznego odbiornika 

zbieranej wody (kanalizacja, 

staw, jezioro), teren wokó

domu jest nieprzepuszczalny, 

a studnia ch onna nie mo e

przyj  zebranej wody, musimy 

zrezygnowa  z wykonania 

drena u lub odwodnienia
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Monta  krok po kroku – odwodnienie podjazdu przed gara em

1. Najpierw nale y wyznaczy  przebieg kana-

u, punkt przy czenia do kanalizacji oraz kla-

s  obci enia

2. Z betonu C12/C15 nale y wykona aw  fun-

damentow  o szeroko ci ok. 30 cm i wysoko-

ci ok. 10 cm

3. Uk adanie korytek zaczyna si  od odp ywu

4. Gdy nachylenie podjazdu jest wi ksze ni

8%, nale y zostawi  belki obci aj ce

5. Ko cowym etapem jest u o enie nawierzchni.

W przypadku kostki brukowej zalecane jest u o-

enie pierwszych rz dów na zaprawie murar-

skiej

6. Przed obci eniem odwodnienia samocho-

dem nale y odczeka  podany przez producen-

ta czas wi zania betonu

eby odwodnienie spe nia o swoj  funkcj  i woda sp ywa a do 

korytek, teren powinien lekko opada  w kierunku ci gu odwadnia-

j cego. Im spadek jest mniejszy, tym mniejsza mo e by  powierzch-

nia terenu, z której woda sp ynie grawitacyjnie do odwodnienia. 

Nale y o tym pami ta  przed przyst pieniem do prac wyko czenio-

wych przed domem, bo potem mo e by  ju  za pó no na wykonanie 

sprawnie dzia aj cego systemu. Wi kszo  firm oferuj cych odwod-

nienia liniowe zapewnia fachow  pomoc w projektowaniu  syste-

mów.

Trzeba uwzgl dni , jakim obci eniom b d  poddawane ci gi od-

wodnie , gdy  od tego zale y klasa korytek i ich cena. Najta sze

Wycieraczka zewn trzna z ramk  i syfonem z polipropylenu (PP)

i ró nymi rodzajami wk adów do wycieraczek 
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Po czenie rury spustowej z kanalizacj  przy pomocy wpustu 

podwórzowego

Ruszt mocuje si  do korytek na ruby lub zatrzaski (ten drugi spo-

sób przyspiesza monta  i demonta  – np. do czyszczenia). Ruszty za-

trzymuj  wi ksze zanieczyszczenia, np. li cie, które dzi ki temu nie 

blokuj  przep ywu wody.

wk adka metalowa 

z pasków blachy

wk adka metalowa 

siatkowa

wk adka metalowa

z pasków wzmocnionych

wk adka metalowa

z pasków blachy – fala

wk adka gumowo-

aluminiowa

rama wycieraczki

z tworzywa
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sze pojazdy, takie jak wóz asenizacyjny lub samochód dostawczy, 

warto zastosowa  korytka o wy szej klasie obci e , np. C250, któ-

re wytrzymuj  nacisk badawczy 25 ton (je eli kana  zbudowany jest 

zgodnie z wytycznymi producenta). Sprawdz  si  one na wje dzie 

na teren posesji lub w pobli u zbiornika na cieki.

Na ko cu ci gu odwadniaj cego, czyli w jego najni szym punk-

cie, montuje si studzienk  zbiorcz i czy j  z systemem kanaliza-

cji deszczowej lub ogólnosp awnej, lub innym odbiornikiem wody 

opadowej. Pe ni ona dodatkowo funkcj  osadnika piasku i w ten 

sposób chroni instalacj  przed zanieczyszczeniami, zamuleniem 

czy nawet zatkaniem. Studzienki mog  by  w ca o ci prefabrykowa-

ne lub sk adane np. z kr gów betonowych.

Dodatkowe elementy systemu odwodnienia liniowego

 Wycieraczki – zbieraj  wod  sprzed wej cia do budynku, sk d

woda deszczowa dalej sp ywa do odbiornika. Mog  by  przykryte 

rusztami ze stali ocynkowanej lub profili aluminiowych wype nio-

nych gum .

 Wpusty podwórzowe – mo na stosowa  je w dwojaki sposób: jako 

punktowe odwodnienia powierzchni (np. przed gara em) lub jako 

elementy cz ce rynn  z kanalizacj  deszczow . Pierwszy wariant 

stosuje si  coraz rzadziej ze wzgl du na trudno ci w kszta towa-

niu kopertowego spadku do wpustu. Drugi zyskuje na popularno ci  

dzi ki umieszczonemu we wpu cie koszowi osadczemu, który prze-

chwytuje grubsze zanieczyszczenia sp ywaj ce

z wod  deszczow . Monta  rury spustowej jest bardzo prosty dzi ki 

zastosowaniu nadstawki na wpust.

Gdzie odprowadzi  wod  z odwodnienia?

 Do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp awnej, na co nale y

uzyska  odpowiednie zezwolenie. 

 Do pobliskiego stawu lub rowu melioracyjnego (po uzyskaniu 

w a ciwego pozwolenia).

 Zagospodarowa  na dzia ce, rozs czaj c j  lub odprowadzaj c do 

g bszych, przepuszczalnych warstw gruntu przez studni  ch onn .

Z wykonania odwodnienia liniowego musimy zrezygnowa , je e-

li nie mo emy odprowadzi  wody do kanalizacji, w pobli u nie ma 

adnego odbiornika, a na dzia ce nie ma odpowiedniego kawa ka 

nieutwardzonej powierzchni terenu, na którym mo naby oby rozs -

cza  deszczówk .

Drena  wewn trzny
Mo e si  zdarzy , e drena  jest potrzebny, ale nie mo emy go wy-

kona  wzd u  zewn trznych cian budynku, bo dom jest po ówk  bli -

niaka lub stoi w zabudowie szeregowej. Mo emy te  mie  do czynie-

nia z zalewaniem tylko kawa ka pod ogi w piwnicy albo dom jest tak 

rozleg y, e istnieje ryzyko podciekania wody pod posadzk  w piwnicy 

mimo drena u zewn trznego. 

W opisanych sytuacjach mo na wykona drena  powierzchniowy 

wewn trz budynku. Rury uk ada si  w piwnicy wzd u cian zewn trz-

nych i wewn trznych, a gdy dom ma du  powierzchni  – dodatkowo 

w kilku odcinkach wzd u  krótszego boku piwnicy. Spadek rur powi-

nien wynosi  co najmniej 0,5%. 

W istniej cym budynku z zalewan  piwnic  najpro ciej u o y  rury 

drenarskie na starej posadzce i przykry  j  now . Je eli jednak mia o-

by to nadmiernie zmniejszy  wysoko  pomieszczenia, lepiej jest wy-

ku  w pod odze bruzdy do wysoko ci awy fundamentowej i w nich 

zamontowa  rury. Wod  z drena u wewn trznego odprowadza si  do 

rur kanalizacyjnych. 

fundament budynku

izolacja

rura drenarska

nowa posadzka

stara posadzka

piasek

Drena  na starej posadzce w piwnicy

i najcz ciej stosowane s  korytka klasy A15 – wytrzymuj  one ob-

ci enie do 15 kN, czyli ruch pieszy. Odwodnienie liniowe w klasie 

B125 mo na umie ci  na wje dzie do gara u i w wi kszo ci miejsc 

na dzia ce. Jedynie w miejscach, po których mog  przeje d a  ci -
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