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Najcz stsz  przyczyn  zastoisk jest nieprze-

puszczalny grunt lub  nawierzchnia unie-

mo liwiaj ca wsi kanie wody. W takich 

warunkach woda okresowo gromadzi si

w obni eniach terenu. Rozwi zaniem tego 

problemu mo e by  odprowadzanie wody 

deszczowej z powierzchni ogrodu odpowied-

nim rodzajem  odwodnienia. 

W jaki sposób mo na pozby
si  zastoisk w ogrodzie?
Najprostszym sposobem jest uformowanie te-

renu tak, eby woda nie sp ywa a tam, gdzie 

to niepo dane. Takie odwodnienie zwykle 

jest wystarczaj ce na dzia kach, które maj

obni enia terenu z okresowymi zastoiskami. 

Je li to jednak nie wystarczy, mo e by  po-

trzebny drena  podziemny lub powierzch-

niowy.

 Drena  podziemny sk ada si  z sieci s cz-

ków (drenów) rur drenarskich, u o onych 

w rowach wype nionych wirem i piaskiem. 

S czki zbieraj  nadmiar wody z powierzch-

ni terenu i odprowadzaj  j  do zbieraczy (rur 

drenarskich wi kszej rednicy), a stamt d

– do odbiornika. 

 Drena  podziemny mo e by  uk ada-

ny w pobli u nawierzchni utwardzonych,  

mo e te  obejmowa  wi ksz  powierzch-

ni  dzia ki. Wykonuje si  go wówczas, gdy 

jest mo liwo  odprowadzania wody na ze-

wn trz dzia ki, do odbiornika wody, którym 

mo e by :

rów melioracyjny (na odprowadzanie wody 

do takiego odbiornika trzeba uzyska  pozwo-

lenie wodnoprawne),

rzeka, jezioro, staw (tak e po uzyskaniu 

pozwolenia jw.), 

kanalizacja deszczowa (po uzgodnieniu 

z w a cicielem sieci – zwykle lokalnym za-

k adem wodoci gów i kanalizacji) lub

uk ady ch onne zbudowane na dzia ce.

Do odwadniania ogrodów  najcz ciej sto-

suje si  tzw. drena  systematyczny (patrz 

ramka), który przyspiesza odp yw wody opa-

dowej z terenu i dzi ki temu zapobiega po-

wstawaniu ka u .

Drena  powierzchniowy jest to po-

wierzchniowa warstwa drena owa u o ona 

wzd u  nawierzchni utwardzonej ukszta -

towanej z odpowiednim spadkiem w jej 

kierunku. Warstw  drena ow  tworzy si

przez zast pienie warstwy gruntu grubo ci 

20–40 cm warstw wiru lub keramzytu. 

W tym celu po usuni ciu warstwy grun-

tu na dnie wykopu uk ada si  geow óknin

zapobiegaj c  mieszaniu si  warstwy dre-

na owej z gruntem rodzimym, a nast p-

nie wykop wype nia si wirem (warstwa 

grubo ci min. 20 cm). Woda z utwardzone-

go podjazdu lub cie ki ukszta towanej ze 

spadkiem gromadzi si  w warstwie drena-

owej i powoli wsi ka w grunt. 

Bez ka u y
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wir mo e si ga  do powierzchni grun-

tu i wtedy pas, wzd u  którego jest u o ony 

drena , mo e by  np. miejscem do parkowa-

nia samochodów. wir mo na te  przykry

drug  warstw  geow ókniny i nasypa  na 

wierzch ziemi uprawnej pod trawnik lub ro-

liny ozdobne. 

 Do uwalniania nawierzchni utwardzonych 

od zastoisk wody stosuje si  odwodnienia li-

niowe i punktowe.

Odwodnienia liniowe. Najpopularniejsze, 

bo do  proste do wykonania. Polegaj  na od-

prowadzaniu wody systemem po czonych ze 

sob  i tworz cych kana y odwadniaj ce kory-

tek przykrytych rusztami. Teren nawierzch-

ni powinien by  uformowany ze spadkiem 

w kierunku kana ów. Woda z korytek sp ywa 

nast pnie do studzienek osadnikowych, a po-

tem do odbiornika – kanalizacji deszczowej 

lub uk adów ch onnych. Korytka umieszcza 

si  zwykle w poprzek podjazdu lub chodni-

ka prowadz cego od furtki do domu lub – je li 

ich nawierzchnia jest d uga i p aska – wzd u ,

przez jej rodek. 

Uwaga! Uk adanie kana u przy brzegu na-

wierzchni nie jest wskazane, bo grunt, który

z ni  s siaduje, mo e zamula  korytka oraz 

blokowa  odp yw.

Odwodnienia punktowe. S  to  studzienki 

z tworzywa lub betonu, z osadnikiem i wpu-

stem eliwnym. Woda z nawierzchni ufor-

mowanej ze spadkiem w kierunku studzienki 

sp ywa do jej wn trza, a nast pnie jest odpro-

wadzana do odbiornika.

Czy ka da nawierzchnia 
utwardzona wymaga 
odwodnienia?
Odwodnienia wymagaj  nawierzchnie nie-

przepuszczalne, na przyk ad pokryte p yta-

mi lub kostk  betonow , klinkierow  b d

kamienn , lub wykonane z betonu stem-

plowanego. Nie trzeba natomiast odwad-

nia  nawierzchni, które umo liwiaj  wsi -

kanie wody w g b gruntu (oczywi cie pod 

warunkiem, e grunt pod nimi ma wystar-

czaj c  ch onno ). Do przepuszczalnych, 

a wi c niewymagaj cych odwadniania, na-

le  nawierzchnie utwardzone plastikow

kratk  trawnikow , betonowymi p ytami 

a urowymi, a tak e nawierzchnie beto-

nowo-, ceramiczno- lub kamienno-trawia-

ste: z kostki kamiennej, klinkierowej lub 

betonowej u o onej z odst pami lub maj -

cej otwory na traw , które wype nia si  pia-

skiem lub ziemi  urodzajn , by nast pnie 

posia  w nich traw  lub uprawia  ro liny 

odporne na deptanie.

Kiedy najlepiej wykona
odwodnienie ogrodu?
Najlepiej to zrobi , zanim za o ymy ogród, 

by nie trzeba by o w tym celu przesadza  ro-

lin czy rozbiera  nawierzchni. Oczywi cie 

nie warto te  zak ada  ogrodu, któremu b -

dzie zagra a  podtapianie. Jak z tego wyni-

ka, przed u o eniem systemu odwadniaj -

cego powinno si  mie  projekt urz dzenia 

ogrodu – wraz z rozplanowaniem na-

wierzchni utwardzonych, cie ek i ele-

mentów ma ej architektury. W projekcie 

tym warto uwzgl dni  mo liwo ci takiego 

ukszta towania terenu, by skierowa  nad-

miar wody w najbardziej po danym kie-

runku. Mo na wykorzysta  do tego ziemi

z wykopu pod budynek lub inne obiekty za-

tek przykrytych rusztami. Teren nawierzch-

ni powinien by  uformowany ze spadkiem

w kierunku kana ów. Woda z korytek sp ywa
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 Schemat (a) odwodnienia liniowego i (b) punktowego

Drena  podziemny powinno si  uk ada  w odle-

g o ci min. 5–10 m od drzew, aby zapobiec je-

go uszkodzeniu przez rozrastaj ce si  korzenie

Elementy drena u podziemnego
Drena  wykonuje si  z perforowanych rur drenarskich. Na rynku dost pne s  rury bez 

otuliny lub z otulin : z filtrem syntetycznym lub kokosowym. Rury bez filtra stosuje si

do osuszania terenów, na których wyst puj  grunty rednio- i gruboziarniste. W gruntach 

drobnoziarnistych, które mog yby zatyka  rury drobnymi ziarnami, powinno si  stosowa

rury z filtrem z w ókna syntetycznego, a w gruntach gliniastych, ilastych lub torfowych 

– rury z filtrem kokosowym, który  zapobiega zatykaniu rur i przez to zwi ksza skutecz-

no  drena u.

rednice wewn trzne elementów drena u s  nast puj ce: 

 s czki – 65 lub 80 mm,

 zbieracze – 113 lub 145 mm,

 studzienki – 315 mm.

 Elementy niezb dne do 

wykonania drena u podziem-

nego: (a) rury drenarskie z PVC 

w otulinie i bez otuliny oraz 

(b) studzienka drenarska z PVC fo
t.
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planowane na dzia ce (na przyk ad piwnicz-

ka ziemna czy oczko wodne). 

Czy odwodnienie mo na 
wykona  samodzielnie?
Budow  odwodnienia najlepiej zleci  spe-

cjalistycznej firmie. Wykona je ona we-

d ug projektu, w którym s  okre lone: prze-

bieg i rednice rur, rozmieszczenie korytek 

odwadniaj cych, g sto  rozmieszczenia 

i spadki ci gów drena u. Meliorant projek-

tuj cy odwodnienie uwzgl dnia przy tym 

koncepcj  zagospodarowania ogrodu, lokal-

ne warunki gruntowo-wodne, a nawet ob-

ci enie nawierzchni. 

Wi kszo  firm oferuj cych odwodnienia 

zapewnia pomoc w fachowym wykonaniu 

projektu, który jest warunkiem w a ciwego 

dzia ania systemu. Odwodnienie nawierzch-

ni utwardzonych mo na te  powierzy  firmie 

brukarskiej, która b dzie uk ada  nawierzch-

nie ogrodowe. Samodzielne wykonanie od-

wodnienia liniowego nie jest specjalnie trud-

ne, ale czasoch onne.

Rodzaje drena u podziemnego

Schemat drena u systematycznego

Elementy odwodnienia liniowego
Korytka. Mog  by  wykonane z ró nych materia ów: 

 betonu z domieszk ywicy i ziarnistego kwarcu,

 betonu w óknistego z dodatkiem polimerów,

 polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu (PVC).

Korytka stosowane w odwodnieniach przydomowych maj  zazwyczaj nast puj ce wy-

miary: 

– d ugo : 50 lub 100 cm; 

– szeroko : 10 lub 15 cm. 

Ruszty. Chroni  korytka przed wpadaniem wi kszych zanieczyszcze , jak li cie, szyszki 

czy patyki. Wykonywane s  z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej, miedzi, mosi dzu lub 

eliwa. Warto zwróci  uwag  na ich wygl d, bo s  jedynym widocznym elementem odwod-

nienia liniowego. Najwygodniejsze w u ytkowaniu s  ruszty przytwierdzane do korytek na 

zatrzaski, bo mo na je atwo zdejmowa  na czas czyszczenia kana ów.

Korytka odp ywowe stosowane w odwodnieniu 

liniowym: (a) z betonu w óknistego i (b) z polietylenu 

wysokiej g sto ci, przykryte rusztami

ry
s
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Do drena u cz sto stosuje si  keramzyt 

– kruszywo ceramiczne. U ywa si  go pod-

czas wykonywania drena u opaskowego 

(odprowadzaj cego wod  na bezpieczn  odleg o

od fundamentów domu) i powierzchniowego 

– wzd u  nawierzchni utwardzonych. Materia  ten 

mo e tak e stanowi  wy ció k  zag bie  terenu, 

w których okresowo gromadzi si  woda

fo
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Drena  systematyczny 

Stosuje si  na du ych dzia kach, na których odwadniania wymaga obszar o szeroko ci co 

najmniej 8 m. 

 S czki odprowadzaj ce wod  z terenu ogrodu uk ada si  na g boko ci 50–80 cm w ci -

gi o równych odst pach 3–6 m (g boko  i rozstaw ci gów dostosowuje si  do rodzaju 

gruntu). D ugo  poszczególnych ci gów nie powinna przekracza  100 m. 

 S czki pod cza si  do zbieraczy, czyli ci gów rur drenarskich u o onych ze spadkiem 

min. 0,3%. Na pocz tku i na ko cu zbieracza umieszcza si  studzienk , która s u y do od-

powietrzania uk adu oraz ewentualnego p ukania zbieracza.

 Wszystkie elementy drena u uk ada si  w rowkach na wyrównanej, min. 5-centymetrowej 

warstwie piasku (nie powinno by  w niej kamieni o ostrych kraw dziach, które mog yby 

spowodowa  uszkodzenia drenów). Rowki te wype nia si  nast pnie materia em filtracyj-

nym (piaskiem lub wirem) i przykrywa warstw  humusu, czyli ziemi urodzajnej, w której 

mo na posadzi  ro liny ogrodowe lub zasia  traw .

Drena  niesystematyczny

S u y do odwadniania niewielkich powierzchni o szeroko ci do 8 m. Stosuje si  go rzadziej, 

g ównie na dzia kach o wysokim poziomie wody gruntowej, na których woda opadowa wol-

no wsi ka w pod o e. Drena  niesystematyczny sk ada si  najcz ciej z jednej nitki s cz-

ków u o onej w obni eniu terenu.

BD4_odwodnienia.indd 142BD4_odwodnienia.indd   142 2010-03-23 12:44:242010-03-23   12:44:24



Odwodnienie ogrodu

BUDUJEMY DOM 4/2010 143

Jak wykonuje si
odwodnienie liniowe?
1. Najpierw wyznacza si  przebieg kana-

u, w którym na awie betonowej zostan

umieszczone korytka odp ywowe. Wzd u

wyznaczonej linii wykonuje si  wykop  g -

boko ci ok. 30 cm. 

2. Na dnie wykopu uk ada si  warstw  beto-

nu, by utworzy aw  wysoko ci 10–15 cm 

i szeroko ci ok. 30 cm. Powinno si  jej 

nada  spadek 1–2 %, niezb dny do sprawne-

go sp ywania wody korytkami.

3. Nast pnie uk ada si  elementy systemu, 

zaczynaj c od tego, który b dzie znajdowa

si  najni ej, czyli od studzienki osadniko-

wej. W nast pnej kolejno ci uk adamy ko-

rytka, cz c je ze sob  na wpust. Na ko -

cu pierwszego i ostatniego korytka powinna 

znajdowa  si cianka czo owa lub cianka 

z odp ywem. 

4. Na ko cu montuje si  ruszty. Ich górna 

kraw d  powinna znajdowa  si  ok. 5 mm 

poni ej nawierzchni.

Czy mo liwe jest 
wykorzystanie wody 
odprowadzanej systemem 
odwodnienia?
Owszem, wod  t  mo na:

rozs cza  na dzia ce – dzi ki czemu 

mo e by  wykorzystywana przez ro liny;

magazynowa  – aby uzyska  zapas 

mi kkiej wody deszczowej do podlewa-

nia ro lin ogrodowych, mycia samochodu, 

a nawet prania (pami tajmy tylko, e woda 

opadowa nie nadaje si  do picia). Warto 

jednak wiedzie , e w naszym klimacie 

magazynowana w ten sposób woda pokry-

wa aby niewielk  cz  zapotrzebowania 

ogrodu, a z kolei wod  z ulewnych desz-

czy nie zawsze udawa oby si  zgromadzi ,

bo wymaga oby to zbudowania wielkiego, 

a wi c drogiego zbiornika. Nad wykorzy-

staniem deszczówki do podlewania war-

to si  zastanowi  na dzia kach, na których 

jest bezodp ywowy zbiornik na cieki byto-

we, niepotrzebny, od kiedy ulic  przebiega 

kanalizacja. Taki zbiornik (po wyp ukaniu 

i odka eniu) mo na przystosowa  do zbie-

rania deszczówki, bo nie op aca si  go wyj-

mowa  z gruntu.

 Rozs czanie lub magazynowanie wody 

jest korzystne z nast puj cych powodów:

dzi ki wykorzystaniu wody opadowej 

mo na obni y  koszty poboru wody wodo-

ci gowej;

nie ma konieczno ci uiszczania op at za 

odprowadzanie wód opadowych do kanali-

zacji (wiele gmin, zgodnie z ustaw  o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 

odprowadzaniu cieków, pobiera od w a-

cicieli dzia ek takie op aty. Ich wysoko

zale y g ównie od wielko ci powierzchni 

utwardzonej); 

rozs czanie wody na laduje naturalny 

obieg wody w przyrodzie: woda deszczowa 

z czasem dostaje si  w g b gruntu.

Ile kosztuje odwodnienie 
ogrodu?   
Drena :

rura drenarska z PVC, perforowana, 

o rednicy 113 mm: 9–10 z /m;

studzienka drenarska z tworzywa sztucz-

nego o rednicy 315 mm i wysoko ci 1 m: 

300–400 z ;

wir: 80–100 z /m3.

Przekrój przez odwodnienie liniowe

Na czym polega rozs czanie wód 
opadowych zebranych przez drena ?

G ównym elementem systemu rozs czania wody s zbiorniki (skrzynki) retencyjno-

-rozs czaj ce, które magazynuj  wod  deszczow  doprowadzon  do nich rur  kanalizacyj-

n  z drena u czy z odwodnienia nawierzchni. Woda ta nast pnie stopniowo wsi ka w grunt 

dzi ki licznym otworom w ciankach skrzynek. 

 Urz dzenia do rozs czania wody mo na instalowa  zarówno w miejscach poro ni tych 

ro linno ci , jak i pod cie kami czy podjazdami. Odpowiednie do tego s  jednak tylko 

grunty przepuszczalne oraz s abo przepusz-

czalne z niskim poziomem wody gruntowej. 

W gruntach spoistych (np. gliniastych) z wy-

sokim poziomem wód gruntowym trzeba za-

planowa  odp yw wody np. do kanalizacji 

deszczowej lub zastosowa  zbiornik reten-

cyjny.

 Skrzynki retencyjno-rozs czaj ce mo -

na czy  w zespo y o potrzebnej pojemno-

ci, któr  oblicza si  stosownie do wielko ci

odwadnianej powierzchni i rodzaju gruntu 

w miejscu ich u o enia.

Ta szym, cho  mniej profesjonalnym roz-

wi zaniem jest zastosowanie zamiast zbior-

nika retencyjno-rozs czaj cego plastiko-

wej beczki cz ciowo wype nionej wirem. 

Beczk  umieszcza si  w ziemi do góry dnem 

i doprowadza do niej rur  kanalizacyjn .

Zbiornik retencyjno-rozs czaj cy uk ada si

w wykopie na podsypce piaskowej lub wirowej 

(o grubo ci min. 10 cm) i geow ókninie. Nast pnie 

owija si  go geow óknin  (co zabezpiecza przed 

przedostawaniem si  do wn trza zbiornika gruntu) 

i zasypuje piaskiem lub wirem

fo
t.

 W
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Koszt drena u ogrodu zale y g ównie od roz-

miaru sieci drenarskiej i zwykle jest to 5–8% 

kosztów zwi zanych z urz dzaniem ogrodu. 

Drena  ogrodu o powierzchni 1000 m2 kosz-

tuje 1000–1500 z .

Odwodnienie liniowe:

korytko liniowe o d ugo ci 1 m i szeroko-

ci 10 cm: 250–300 z ;

studzienka systemowa: ok 400 z .

Zbiorniki:

retencyjno-rozs czaj cy ze skrzynek 

o poj. 1 m3: ok. 1200 z ;

retencyjny o poj. 1 m3: ok. 1500 z .

Magazynowanie  wody deszczowej
Do magazynowania wody deszczowej odprowadzanej przez drena  czy system odwodnienia nawierzchni s u  szczelne bezodp ywowe 

zbiorniki zakopane w gruncie z tworzyw sztucznych (PE, PP, ywic poliestrowych) lub betonu. Zbiorniki betonowe mog  by  w ca o ci

prefabrykowane (do ich transportu i monta u potrzebny jest d wig) lub montowane na miejscu wbudowania z kr gów betonowych.

 Woda deszczowa wp ywa do zbiornika rur  kanalizacyjn  przez wmontowany na wlocie filtr, który zatrzymuje wi ksze zanieczyszczenia. 

Do pobierania wody ze zbiornika u ywa si  pompy. Ka dy zbiornik na deszczówk  powinien by  wyposa ony w system przelewowy, który 

podczas ulewnych deszczy odprowadza nadmiar wody do skrzynek retencyjno-rozs czaj cych albo do kanalizacji deszczowej.

 Pojemno  zbiornika, podobnie jak skrzynek retencyjno-rozs czaj cych, oblicza si  stosownie do wielko ci odwadnianej powierzchni.

Wod  deszczow  odprowadzan  z rynien przez rury spustowe mo na gromadzi  tak e w zbiorniku powierzchniowym, umieszczonym 

na przyk ad w piwnicy (lub innym pomieszczeniu, gdzie tem-

peratura nie spada poni ej zera), b d  obok rury spustowej 

( atwo pobiera  z niego wod  przez zawór) – mo e by  to te

zbiornik przymocowywany do ciany.

Zbiornik powierzchniowy montowany obok rury 

spustowej. Zbiorniki tego typu s  dobrze widoczne, 

dlatego ich stylistyka jest cz sto bardzo ciekawa

Podziemny zbiornik do magazynowania 

wody z  tworzywa sztucznego. Jest lekki, 

wi c w przeciwie stwie do zbiorników 

betonowych do jego monta u nie jest 

potrzebny sprz t ci ki

fo
t.
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A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
wbudowane linki
klikasz i jeste  na odpowiedniej stronie WWW
hipertekstowy spis tre ci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz
wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania pod r k
multimedia
animacje, d wi k, wideo

Zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na monitorze swego komputera 

w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

Prenumerata e-wydania
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