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Wydział Inwestycji  
w/m 

 
Dotyczy: przebudowy ul. Wschodniej w Kołobrzegu. 
 

Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska przedkłada wstępne 
założenia w zakresie kanalizacji deszczowej i wnosi o ich uwzględnienie w dokumentacji 
projektowej na zadanie polegające na „Przebudowie ul. Wschodniej w Kołobrzegu”. 

Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej ulicy należy 
odprowadzić do istniejącej sieci deszczowej dn 1000 mm (odprowadzającego wody 
deszczowe do morza) poprzez włączenie do istniejącego kolektora deszczowego dn 600 mm 
zlokalizowanego na dz. 9/6 obr. 6, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia jego stanu 
technicznego. 

Od ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego w kierunku w/w kolektora deszczowego dn 600 
mm, należy zaprojektować nową sieć deszczową. W doborze średnicy należy uwzględnić 
odbiór wód deszczowych z przyległych terenów, tj. m. in. dz. 25/4, 26, 36, 39, 40 obr. 6. 

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur  
o sztywności obwodowej min SN 8. Wykorzystanie istniejących studni oraz wpustów 
deszczowych pod warunkiem wyremontowania. 

W rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić przyłączenie posesji przyległych do 
wykonywanej inwestycji. Należy przewidzieć wyprowadzenie przyłączy do granic działek 
wraz z ich zaślepieniem i oznakowaniem w terenie. Należy wyprowadzić zbieracze  
w kierunku ul. Przesmyk, ul. Morawskiego oraz co najmniej dwa zbieracze do dz. 25/4 obr. 6 
- wszystkie o min. średnicy dn 300 mm. W przypadku zbieraczy w ul. Przesmyk  
i Morawskiego – zakończyć studniami o średnicy ɸ1200 mm. 

Prace remontowe należy zaplanować i wykonać w taki sposób by odwodnienie pasa 
drogowego oraz przyległych zlewni przebiegało prawidłowo, bez zakłóceń spływu.  
 Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z Polską 
Normą lub posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa  
i Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów. 
 Szczegółowe wytyczne w zakresie odwodnienia określą warunki techniczne  
dot. odprowadzenia wód deszczowych, o których wydanie należy wystąpić zgodnie  
z obowiązującą w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedurą (druk do pobrania na stronie 
www.kolobrzeg.pl ). 
 Projekt budowlany w/w zakresie należy przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale 
Komunalnym Ref. Inżynierii i Ochrony środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
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