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Rynny Dobrze dobrany i zamontowany system 

rynnowy chroni elewacje przed zaciekami, 

a dom – przed zawilgoceniem cian. Cho

to niewielki wydatek w ogólnych kosztach 

wykonania dachu, ma wp yw na trwa o

budynku. 

Z jakich elementów sk ada si  system rynnowy?
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Z jakiego materia u wybra
rynny?

W powszechnym u yciu s  dwa systemy orynnowania – meta-

lowe i z PVC. Orynnowanie metalowe mo e by  produkowane 

ze stali powlekanej, aluminium lub miedzi. 

Wyboru rodzaju orynnowania powinno si  dokonywa  nie tyl-

ko w zale no ci od jego kszta tu i barwy, ale tak e lokalizacji 

domu, poniewa  rynny:

stalowe s  mniej odporne na korozj  zw aszcza w rejonach 

o silnym zanieczyszczeniu powietrza lub nadmorskich, 

z PVC maj  znacznie wi ksz  rozszerzalno  ciepln  i na da-

chach silnie nas onecznionych mog  si  okaza  mniej wytrzy-

ma e i szybciej traci  pierwotn  barw .
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Do domu o nieskomplikowanym kszta cie dachu, przekrój i d u-

go  rynien i liczb  rur spustowych mo na dobra  samemu. Je li 

dach ma liczne za amania, nale y poprosi  o pomoc dekarza lub 

doradc  z firmy rynnowej.

Precyzyjny dobór orynnowania u atwia wielko  okre lana jako 

efektywna powierzchnia dachu (EPD). Jest to powierzchnia, z ja-

kiej system rynnowy ma odprowadzi  wod , obliczona ze wzo-

ru: EPD = (b+c/2) × l

w którym:

b – po owa szeroko ci dachu

c – wysoko  dachu

l – d ugo  dachu

Wynik oblicze  nale y porówna  z wydajno ci  poszczególnych 

systemów rynnowych (producenci podaj  w katalogach tabele in-

formuj ce, jak  powierzchni  mo e odwodni  konkretna rynna), 

a nast pnie wybra  odpowiedni rozmiar orynnowania. Dobieraj c

go, trzeba koniecznie wzi  pod uwag  miejsce, w jakim przewi-

dziany jest spust, czyli miejsce, w którym woda z rynny prze-

chodzi do rury spustowej.  Najlepsze jest centralne usytuowanie 

spustu, a wi c na rodku systemu rynnowego. Rura usytuowana 

na rodku d ugo ci dachu  mo e przyj  dwa razy wi cej wody 

ni  rura na jego skraju. 

Monta  rur powinien by  wykonany z zachowaniem podstawowej 

zasady: odp yw musi si  znajdowa  w najni szym punkcie oryn-

nowania, by woda swobodnie do niego sp ywa a.

W jaki sposób dobiera si
przekrój i d ugo  rynien 
oraz liczb  rur spustowych?

Rynna z nieplastyfikowanego PVC

Rynna metalowa

Co nale y sprawdzi  podczas 
wykonywania rynien przez 
ekip  budowlan ?

Ogl dane z boku rynny musz  wystawa  mniej wi cej po ow

swojej szeroko ci poza kraw d  po aci dachowej. 

Rury spustowe powinny by  zamocowane obejmami umiesz-

czonymi bezpo rednio pod kielichami po czeniowymi.

Kontroli orynnowania bezpo rednio na dachu raczej nie za-

lecamy, zw aszcza gdy jest on mocno spadzisty i atwo z nie-

go spa . Poniewa  jednak dla prawid owego funkcjonowania 

rynien i rur spustowych decyduj ce znaczenie ma ich szczel-

no , warto przy odbiorze robót poleci  ekipie nape nienie ich 

wod  (po zamkni ciu odp ywów) mniej wi cej do 3/4 wyso-

ko ci i sprawdzi , czy nie ma przecieków lub wyra nego ugi-

nania si  rynien.
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Kiedy rynn  wymieni , a kiedy 
warto j  naprawia ?

Decyzja o naprawie lub wymianie orynnowania zale y przede 

wszystkim od przyczyny uszkodzenia i stanu technicznego 

wszystkich jego elementów. Zniszczenia powsta e w wyniku 

np. oberwania przez wiatr lub upadku konara drzewa wymagaj

najcz ciej wymiany uszkodzonego fragmentu, ale pod warun-

kiem e dysponujemy elementami pasuj cymi do tego systemu 

orynnowania. Rynny z licznymi ogniskami korozji, odkszta -

cone lub le zamocowane lepiej wymieni  w ca o ci. 

Niewielkie nieszczelno ci na po czeniach czy te  nieznaczne 

odkszta cenia rynien mo na naprawi , zak adaj c nowe obej-

my lub doginaj c orynnowanie.

Czy uk ada  rynny na tarasie?

Na kraw dziach tarasu – zw aszcza umieszczonego wysoko nad te-

renem – nale y zamontowa  rynny odprowadzaj ce wod  z jego po-

wierzchni. Zapobiegnie to zaciekom, jakie na elewacji mog aby po-

wodowa  woda deszczowa, która zawsze sp ukuje zanieczyszczenia 

z powierzchni tarasu. 

Rynny montuje si  przy najni szej kraw dzi nachylenia powierzch-

ni, ale na wi kszych tarasach warto równie  rynny umocowa  po 

jego bokach. 

Brzegi tarasu powinny by  zako czone fartuchami blaszanymi kie-

ruj cymi deszczówk  do wn trza rynny.

Aby zapobiec zaciekom, jakie mog yby pojawi  si  na elewacji, 

powierzchnia tarasu wymaga skutecznego odprowadzenia wody –
zamontowania orynnowania
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Gdzie nale y odprowadza
wod  deszczow ?

Sposób odprowadzenia wody deszczowej z orynnowania zale-

y od warunków gruntowych i wielko ci dzia ki oraz mo liwo-

ci pod czenia np. do kanalizacji burzowej czy odprowadzania 

nadmiaru wód do rowów melioracyjnych. Na gruntach prze-

puszczalnych, atwo wch aniaj cych wod , wystarczy zapew-

ni  jej rozprowadzenie na wi kszej powierzchni np. przez u o-

enie korytek pod wylotami rur spustowych kieruj cych wod

z dala od cian domu. Na gruntach o gorszej przepuszczalno ci 

mo na wykona  drena  podpowierzchniowy z warstwy wiru 

przykrytej geow óknin , a nast pnie przysypanej gruntem. Na 

gruntach nieprzepuszczalnych lub w s siedztwie du ych utwar-

dzonych powierzchni wokó  domu konieczne mo e by  wyko-

nanie studni ch onnej po czonej z orynnowaniem rurami u o-

onymi pod ziemi . Sp yw wody z rynien powinien wchodzi

do wpustu odp ywowego wyposa onego w osadnik piasku, co 

zapobiega zamulaniu si  studni ch onnej. Wpusty odp ywowe 

montuje si  równie , gdy deszczówka ma 

by  odprowadzana do kanalizacji.

U o enie betonowych korytek pod wylotami 

rur spustowych skieruje wod  z dala od ciany

i umo liwi rozprowadzenie jej na wi kszej 

powierzchni gruntu

Jak zabezpieczy  rynny przed zamarzaniem?

Zamarzaj ca w rynnach woda jest najcz stsz  przyczyn  uszkodze  orynnowania. 

Mo na temu zapobiec, uk adaj c w rynnach kable grzejne. 

W handlu dost pne s  kable oporowe ze wzmocnion  pow ok  przystosowane do umiesz-

czania w rynnach i rurach spustowych. Przyjmuje si , e ich moc powinna wynosi

20–30 W na metr d ugo ci rynny. Do sterowania prac  kabli niezb dny jest termostat 

za czaj cy ogrzewanie, gdy temperatura spadnie poni ej 0°C. 

Mo na równie  zamontowa  dro sze, ale zu ywaj ce mniej energii, kable samoregulu-

j ce si . Ich moc samoczynnie dostosowuje si  do temperatury otoczenia – im ch od-

niej, tym wi cej oddaj  ciep a.
Kabel grzejny u o ony na dnie rynny ochroni j

przed zaleganiem niegu i zamarzaniem wody
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Je li uszkodzeniu uleg

pojedynczy element, 

mo na go wymieni  na 

nowy, w przypadku korozji 

lub odkszta ce  blachy 

konieczne jest wymiana 

ca ego orynnowania
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Konstrukcja dachu oraz jej pokrycie wraz z obróbkami cz sto kosztu-

je wi cej ni  wzniesienie cian zewn trznych, zw aszcza gdy dach jest 

stromy, ma skomplikowany kszta t i szerokie okapy. 

Trzeba te  pami ta , e w analizie kosztów istotn  pozycj  mog  sta-

nowi  elementy uzupe niaj ce, pomijane, gdy kierujemy si  jedynie 

cen  jednostkow  m2 pokrycia dachowego. Dlatego najlepiej, by pod-

staw  do zestawienia potrzebnych materia ów by  zawsze projekt, któ-

ry pokazujemy dekarzowi lub zanosimy do firmy sprzedaj cej pokry-

cia, która przygotuje kosztorys. 

Wykonanie przebiega najcz ciej w trzech etapach, realizowanych 

zwykle przez ró ne ekipy:

wykonanie konstrukcji dachowej,

pokrycie wraz z obróbkami dekarskimi i orynnowaniem,

u o enie podsufitki.

Wbrew pozorom zró nicowanie kosztów ró nych pokry  dachowych 

(w popularnych ich odmianach) nie jest tak du e jak si  powszechnie 

s dzi. I tak pokrycia powszechnie uznawana za tanie np. blachoda-

chówki w porównaniu z drogimi dachówkami ceramicznymi w cznych 

kosztach materia ów i robocizny nie s  znacz co ta sze (patrz tabel-

ka). Kalkuluj c koszty trzeba wi c, oprócz podstawowego materia u

pokryciowego, uwzgl dni  koszty akcesoriów, które zwykle s  du o

dro sze od podstawowych elementów oraz robocizny, która mo e sta-

nowi  znacz cy udzia  w ko cowych kosztach pokrycia dachu.

Ile kosztuje dach?

Koszty wykonania dachu

1.Wykonanie konstrukcji 

   dachowej zakup materia ów: drewna i czników
ok. 50 z /m2, w zale no ci od  kszta tu

i rozpi to ci dachu

robocizna 15–25 z /m2, zale nie od regionu  Polski

W sumie 65–75 z /m2

2. Pokrycie wraz z obróbkami  

    dekarskimi i orynnowaniem

blachodachówki

materia y
60–70 z /m2, (blachodachówki z akcesoriami, 

rusztem i foli  dachow )

robocizna 20–30 z /m2

W sumie 80–100 z /m2

blachodachówki z posypk

materia y
70–80 z /m2 (blachodachówki z akcesoriami, 

rusztem i foli  dachow )

robocizna 20–30 z /m2

W sumie 90–110 z /m2

dachówki ceramiczne

materia y
80–90 z /m2 (dachówki z akcesoriami, rusztem 

i foli  dachow )

robocizna 40–50 z /m2

W sumie 120–140 z /m2

gonty bitumiczne
materia y

60–75 z /m2 (gonty z akcesoriami, p ytami OSB

i foli  dachow )

robocizna 15–25 z /m2

W sumie 75–100 z /m2

orynnowanie 30 z / m.b. (materia y z robocizn )

3. U o enie podsufitki 

    na okapach materia y
25–35 z /m2, w zale no ci od rodzaju u ytych 

paneli i sposobu ich uk adania 

robocizna 15–20 z /m2

W sumie 40–55 z /m2

W kalkulacji kosztów wykonania dachu trzeba te  uwzgl dni monta  okien dachowych, ewentualnych elementów ozdobnych

i instalacji odgromowej.

W praktyce wydatki na dach mo na kalkulowa  na poziomie 150–200 z /m2 jego powierzchni.


