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WSTĘP DO ZROZUMIENIU PROBLEMU WODY DESZCZOWEJ 
 
Zagospodarowanie wody deszczowej to wyzwanie XXI wieku. 
 
Podczas gdy w naturalnym środowisku to warstwy gleby zapewniają równomierne i właściwie            
zagospodarowanie wody deszczowej w naszym zurbanizowanym świecie miast ten proces jest zakłócony.            
Wychodząc na przeciw przyszłości opracowana została nowa technologia wspomagająca naturalne procesy           
gospodarowania wody deszczowej. 
 
System rozsączania i retencji wody deszczowej DDP wspomaga niedostatecznie rozwinięte sieci kanalizacji w             
miastach. Możliwość dowolnej aranżacji i swobodnego dostosowania do warunków lokalizacji i wymagań            
projektowych stanowią, że system DDP posiada niezwykłą efektywność w zakresie zarządzania wód            
deszczowych. 
 

Wyjdź na przeciw problemom przyszłości i zastosuj skrzynki rozsączające ! 
 
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODNA W MIASTACH 
 
W wyniku gwałtownego wzrostu urbanizacji i przyrastającej powierzchni nieprzepuszczalnej w miastach           
odprowadzanie wody deszczowej jest zakłócone. Ten proces nieustaje a potencjalne skutki i zagrożenia             
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.  
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3 sposoby zastosowania skrzynek rozsączających DDP 
 

 

 
Rozsączanie  
Kierowanie wody do zbiornika i jego czasowe       
magazynowanie w trakcie procesu    
stopniowego rozsączania wody do gleby.     
Rozwiązanie znajduje zastosowanie w    
każdym rodzaju budownictwa oraz projektów     
infrastrukturalnych. Stosowanie DDP   
odwraca negatywny efekt zakrywania    
powierzchni chłonnych w wyniku realizacji     
nowych inwestycji. 
 
 
 

Regulacja przepływu ( Opóźnienie 
odprowadzenia wody burzowej ) 
Wody opadowe wynikające z nagłych i      
obfitych opadów wprowadzane do zbiornika i      
czasowo magazynowane do momentu    
osiągnięcia pułapu pozwalającego na    
przelewanie się wody do systemu kanalizacji      
deszczowej. Czas wypełniania zbiornika    
wodą pozwala na odciążenie systemów     
kanalizacji burzowej i uniknięcie przelewania     
studzienek w niższych partiach miasta oraz      
zbiorników retencyjnych. 
 
 
 

Magazynowanie wody ( w celu 
ponownego użycia ) 
Magazynowanie wody deszczowej w    
zbiorniku DDP owiniętym szczelną folią     
zgrzewalną. Późniejsze zastosowanie   
magazynowanej wody w celach    
gospodarczych pozwala na oszczędności    
oraz pozytywnie wpływa na środowisko. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Charakterystyka systemu 
 
System skrzynek rozsączających to prosty i nowoczesny system zagospodarowania i odprowadzania           
wody deszczowej z powierzchni utwardzonych. Wody opadowe zebrane ze wszystkich niechłonnych           
powierzchni jak np. połacie dachowe, place, parkingi itp. zbierana jest poprzez system rur i              
kanalizacji do zbiornika zbudowanego z ażurowych skrzynek rozsączających. Czasowo         
magazynowana w ten sposób woda jest stopniowo rozsączana w gruncie. Woda może być             
jednocześnie wykorzystywana do użytku przydomowego lub technologicznego. System ten zyskuje          
sobie w naszym kraju coraz większą popularność. 
 

 

 

Rozsączanie wody w gruncie Magazynowanie wody w celu wykorzystania 
 
 
 
 
1.2 Wody opadowe - nadmierna ilość wody i problem jej zagospodarowania 
 
W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, rozbudowy aglomeracji miejskich oraz coraz          
większej świadomości na temat ochrony zasobów mineralnych oraz środowiska, do życia           
powoływane są coraz to nowsze i doskonalsze wynalazki i technologie, dzięki którym możemy             
przyczynić się choćby w małym stopniu do ochrony naszego otoczenia. Inteligentne rozwiązania            
pomagają nam dbać zarówno o nasz dom i rodzinę, jak również chronić wydawałoby się              
niewyczerpane zasoby, które dzięki działalności człowieka mogą jednak okazać się zagrożonymi. 
Jak świadomie żyć i działać? Jakie rozwiązania wybierać, aby nie przyczyniać się już więcej do               
zanieczyszczenia środowiska, ale je wspierać?  
W wyniku intensywnej urbanizacji i niekontrolowanego przekształcania powierzchni chłonnych na          
takie które pozbawione są tych właściwości ilość potrzebnej do odprowadzenia wody znacznie            
przekracza możliwości systemów kanalizacji. Woda która powinna być wykorzystywanym dobrem          
stała się powszechnym problemem i zagrożeniem. Zwłaszcza w miastach ten problem stanowi dzisiaj             
przedmiot poważnej debaty o sposobach zagospodarowywania wód deszczowych. Na terenach          
miejskich wody deszczowe spływają po utwardzonych powierzchniach do systemu kanalizacji          
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deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku gdy woda ta trafia do oczyszczalni niepotrzebnie            
obciąża wydajność sieci oraz generuje ogromne koszty. W wyniku intensywnych opadów, zwłaszcza            
w sezonie letnim, związanych z obecnymi anomaliami pogodowymi sieć ogólnospławna nie jest w             
stanie odprowadzić tak dużej ilości wody co bezpośrednio wpływa na zagrożenie miejscowych            
podtopień i zalań. Rozwiązaniem problemu zagospodarowania wód deszczowych jest budowa          
systemu skrzynek rozsączających. 

 

1.3 Skrzynki rozsączające - dlaczego warto inwestować w rozsączanie wody deszczowej ? 

Woda to współcześnie jedno z najbardziej niedocenianych dóbr. Zasoby wód śródlądowych na            
terenie Polski to jedynie ~3% powierzchni. Dostęp i polityka zarządzania wodą wyraźnie odbiega od              
standardów w Zachodniej Europie. Nasz zróżnicowany klimat powoduje, iż podczas ulew lub            
śnieżnych roztopów wody opadowej jest zbyt dużo, natomiast podczas suszy występuje jej deficyt. W              
miejscach, gdzie jest to możliwe zaleca się zbieranie wód opadowych w różnego rodzaju zbiornikach              
retencyjnych, a następnie ich stopniowe uwalnianie i rozsączanie głęboko w gruncie lub            
magazynowanie na potrzeby bardziej suchych i bezdeszczowych dni. Dzięki temu, iż wody opadowe             
przedostają się do kolejnych partii gruntowych, zwiększają się zasoby wód podziemnych. Takie            
rozsączanie wody w gruncie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a wręcz przeciwnie - może nam                
pomóc obniżyć rachunki. Taką zmagazynowaną wodę można bez problemu używać do podlewania            
ogrodu, do celów porządkowych lub jako wody technologiczne. 
Dzięki skrzynkom retencyjno-rozsączającym można przyczynić się do znacznej poprawy stanu wód           
gruntowych i podziemnych, co w samo w sobie powinno być dla nas odpowiednim motywatorem do               
zakupu i instalacji tych nowoczesnych urządzeń. 
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1.4 Zasada działania skrzynek rozsączających 

Dzięki optymalnym wymiarom(800 mm*400mm*500mm), skrzynki osiągają maksimum efektywności        
w magazynowaniu i rozsączaniu wody. Duża powierzchnia perforacji pozwala na szybkie           
odprowadzanie wody do gruntu, dzięki czemu urządzenia mogą z powodzeniem działać nawet            
podczas bardzo intensywnych opadów deszczu lub roztopów. Dzięki studni osadnikowej oraz           
zabezpieczeniu geowłókniną skrzynki są odporne na wszelkiego rodzaju zanieczyszczania, takie jak           
na przykład piach, błoto lub liście. Skrzynki rozsączające mogą być układane w systemie             
naprzemiennym, tak jak cegły, co zapewnia jeszcze większą efektywność procesu zbierania a            
następnie odprowadzania wody deszczowej . Istotną właściwością skrzynek rozsączających jest          
również ich mobilność: niewielki ciężar oraz prosty mechanizm działania sprawiają, że są one             
całkowicie dostępne dla samodzielnego montażu. 
 
Skrzynki w większości przypadków zbudowane są z lekkich i wytrzymałych materiałów takich jak             
propylen. Ich ażurowe ścianki ułatwiają montaż oraz łączenie poszczególnych elementów w większe            
skupiska i moduły. Każda skrzynka zbudowana jest z pięciu ścian oraz dna. Wewnątrz skrzynki              
znajduje się konstrukcja wytrzymałych żeber, które łączą się z poszczególnymi otworami w dnie za              
pomocą zatrzasków. W bocznych ściankach umieszczono otwory, dzięki którym skrzynka może           
zostać podłączona do przewodów wentylacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej. Każda skrzynka           
posiada otwory inspekcyjne, dzięki którym zawsze istnieje do niej dostęp rewizji oraz czyszczenia.             
Ponadto specjalne wzmocnienia konstrukcji skrzynki sprawiają, że jest ona niezwykle odporna i            
wytrzymała, a jednocześnie posiada bardzo dużo wolnej przestrzeni do magazynowania.          
Poszczególne skrzynki układane są w wykopie w ziemi i łączone są ze sobą za pomocą elastycznych                
zatrzasków, a następnie całość konstrukcji owijana jest geowłókniną. Wszystkie wymienione          
elementy skrzynki posiadają odpowiednie badania i Krajową Ocenę Techniczną. 
 

1.5 Jakie są główne zalety skrzynek retencyjno-rozsączających? 

Główną zaletą tego nowoczesnego urządzenia jest przede wszystkim znaczna odporność na czynniki            
zewnętrze przy zachowaniu bardzo niewielkiej masy. Skrzynka jest lekka, a jednocześnie posiada            
ogromną pojemność - aż 95,5%! Skrzynki są układane jak klocki - możliwość ich modułowego              
łączenia jest w zasadzie nieograniczona. Skrzynki są również proste w obsłudze i nie wymagają              
zapoznania się z długą i skomplikowaną instrukcją obsługi. Ich łączenie oraz układanie odbywa się              
dość intuicyjnie. Ponadto skrzynki są opatrzone certyfikatem potwierdzającym ich odporność na           
ściskanie. 
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Waunki zastosowania: 
● odległość zbiornika zbudowanego ze skrzynek od poziomu wód gruntowych powinna wynosic 

min. 100 cm 
● minimalne wysokości warstwy przykrywającej zbiornik to 50 cm dla terenów zielonych 

wyłączonych z użytkowania dla pojazdów mechanicznych, 80 cm dla terenów utwardzonych 
przeznaczoncyh pod ruch pojazdów mechancznych do 3,5 t, 100 cm przy obciążeniu 
pojazdami mechanicznymi do 13t / oś.  

● odległość lokalizowania zbiorników zbudowanych ze skrzynek rozsączających powinna 
wynosić min. 1,5 głebokości posadowienia fundamentów.  

● 5 m od budynków mieszkalnych 
● 2 m od budynków mieszkalnych posiadających izolację  przeciwwilgociową. 
● 3 m od drzew 
● 2 m od granicy działki 
● 1,5 m o sieci gazowych lub wodociągowych 
● 80 cm od sieci kabli elektrycznych 
● 50 cm od sieci kabli telekomunikacyjnych 

Zastosowanie w budownictwie: 
- budownictwo jednorodzinne; retencja i rozsączanie wody z dachów i powierzchni utwardzonej 
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- budownictwo wielorodzinne; retencja i rozsączanie wody z dachów, placów, chodników, parkingów itp. 
 

 
 

- budownictwo przemysłowe; retencja, rozsączanie i zagospodarowanie wody z powierzchni dachów i 
placów manewrowych/składowych, regulacja przepływu 
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- budownictwo infrastrukturalne; rozsączanie wody deszczowej i regulacja przepływu 
 

 
 

- tereny użyteczności publicznej; rozsączanie i retencja wody opadowej 
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Zalety retencjonowania wody deszczowej 
- uzupełnia poziom wód gruntowych 
- wyrównuje stan zużytej wody do celów technologicznych i przemysłowych 
- odciąża system oczyszczalni ścieków 
- pozwala zmniejszyć stopień rozbudowania i obciążenia kanalizacji deszczowej 
- odciąża zbiorniki retencyjne 
- zapobiega podtopieniom i powodziom 
- możliwość wykorzystania wody do celów gospodarczych 
- likwiduje koszt odprowadzania wody deszczowej 
- zwolnienie z podatku od odprowadzania wody deszczowej z działki. 
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Podstawowe dane techniczne systemu skrzynek rozsączających 

1. Informacje techniczne 
 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

    

    
System składa się z: 
1 - Moduł skrzynki rozsączające 
Skrzynki rozsączające składają się z dwóch identycznych części - modułów Mocowane są 
wewnętrzną częścią jedna do drugiej i razem tworzą 1 skrzynkę. 
2 - Klips do montazu skrzynek w poziomie 
Klipsy służą do wzajemnego mocowania skrzynek w poziomie 
3 - Ścianki  
Ścianki mocowane do skrzynek służą do zabudowania wszystkich bocznych powierzchni zbiornika 
rozsączającego  
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4 - Klips do montażu skrzynek w pionie 
Klipsy służą do wzajemnego mocowania skrzynek w pionie 
5 - Zaślepka 
Zaślepka służy do zakrywania otworów kolumn w górnej części zbiornika. 
 
Akcesoria dodatkowe do montażu zbiornika rozsączającego: 
- geowłóknina ( dot. zbiorników rozsączających ) standardowa poliestrowa geowłóknina drenażowa 
gramatura ~100-120 g/m2 
zakład min. 50 cm  
- żwir - należy użyć mieszanki żwiru o granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawędzi, najlepiej żwir 
płukany). 
- rura dolotowa - stosować należy standardowe rury do kanalizacji zewn. PCV 110mm, 160 mm, 
200mm 
- folia PVC ( dot. zbiorników bezodpływowych ) 
 

Materiał Polipropylen 

Wymiary cm ( dłg x szer x wys )  80x40x50 cm  

Objętość brutto m3 0,16 

% poj. magazynowania 95% 

Kolor czarny 

 

2. Charakterystyka systemu i jego przeznaczenie 
 
Skrzynki rozsączające składane z modułów i posiadające ażurowe ściany, układane w wykopach na             
podsypce żwirowej i owinięte geowłókniną służące do retencji i rozsączania wody deszczowej w             
gruncie. Zbieranie wody z powierzchni nienasiąkliwych typu: połacie dachowe, place, parkingi.           
Magazynowanie wody deszczowej pod powierzchnią ziemi w celu jej zużycia na cele gospodarcze             
lub technologiczne. 
 

3. Miejsce i warunki stosowania  
 
3.1 Dowolna możliwość lokalizowania powierzchnią zabudowaną lub posiadającą sieci         
infrastrukturalne. Główne miejsca budowania zbiorników rozsączających: pod parkingami, pod         
placami, pod terenami biologicznie czynnymi jak np. trawniki, podjazdy i zjazdy dla samochodów 
3.2  Stosowanie przy obciążeniu ruchem kołowym i innego typu pojazdów mechanicznych ( 
wymagane obliczenia konstruktorskie ) 
3.3  Stosowanie pod terenami zielonymi 
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4. Zalety skrzynek rozsączających DDP 
 

● duża wytrzymałość na ściskanie pionowe i poziome 
● duża objętość efektywna magazynowania wody 
● duża powierzchnia otworów rozsączających wodę 
● skrzynki mają możliwość składania jedna w drugą  
● wyjątkowa efektywność niskiej objętości skrzynek w transporcie 
● możliwość podłączania rur spustowych o różnej średnicy 
● skrzynki posiadają możliwość rewizji kamerą CCTV oraz czyszczenia 
● dowolna możliwość konfiguracji ułożenia 
● łatwy i szybki montaż 
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4.1 Części składowe systemu 
 

Moduł 

  

Ścianka 

 
 

 
Zatyczka 

  

Klips poziomy 
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Klips pionowy 

  

 
5. Montaż 
Porady i instrukcja montażu 
 
Wykonanie wykopu: 
Dno wykopu powinno być równe i poziome. Należy usunąć wszystkie elementy które wystają z dna i                
będą przeszkadzać w trakcie montażu. Należy zaplanować pas roboczy o szer. min 50 cm wokół               
zbiornika dla sprawnego poruszania się w trakcie montażu. Dno wykopu powinna się zasypać             
podsypką żwirową o granulacji ok. 8-20 mm lub piaskiem o porównywalnej frakcji i ustabilizować. 
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Rozwijanie geowłókniny 
W odpowiednio przygotowanym wykopie należy rozwinąć na całej powierzchni geowłókninę. W           
przypadku występowania łączeń należy zapewnić min. 50 cm zakładu. Geowłóknina powinna być            
rozłożona równo i bez pofałdowania. Należy stosować standardową poliestrową geowłókninę          
drenażową. Zalecana gramatura ~100-120 g/m2 
 
Uwaga pod zbiorniki o przeznaczeniu magazynowania wody dno wykopu należy wyłożyć najpierw            
geowłókniną a następnie szczelną folią zgrzewalną PVC. Dla zapewniania szczelności zgrzewanie           
folii powinno się powierzyć firmie specjalistycznej. 
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Rozładunek skrzynek i akcesoriów 
Skrzynki rozsączające dostarczane są złożone piętrowo na paletach a akcesoria towarzyszące           
dostarczane zbiorczo w kartonach. Rozładunek powinien być wykonany ręcznie lub za pomocą            
wózków widłowych z zachowanie szczególnej staranności aby towar nie został uszkodzony. 

 
 
Układanie skrzynek: 
Moduły powinny być najpierw zmontowane w skrzynkę. Złożone skrzynki powinny być           
transportowane na dno wykopu gdzie następnie powinny być układane obok siebie ściśle do siebie              
przylegając na rozwiniętej wcześniej geowłókninie lub szczelnej folii zgrzewalnej PVC. Dla           
zapewnienia integralności montowanego zbiornika montaż części skrzynek zaleca się wykonywać na           
dnie wykopu pomiędzy łączeniami skrzynek tak jak pokazano na grafice poniżej. 
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Łączenie modułów 
Moduły należy łączyć za pomocą klipsów. Klipsy poziome służą do łączenia skrzynek w poziomie a               
klipsy pionowe służą do łączenia pionowego warstw zbiornika. 
 

 
 
 
Zabudowa ścianek zbiornika 
Po zmontowaniu wszystkich skrzynek należy zabudować wszystkie zewnętrznepowierzchnie za         
pomocą ścianek systemowych. Ścianki powinny zostać zamontowane na wcisk w przeznaczone           
otwory. Do mocowania zaczepów ścianek można stosować gumowy młotek. Wszystkie zatrzaski           
powinny być zatrzaśnięte. 
 
Zakrywanie otworów kolumn 
Otworu kolumn modułów na górnej powierzchni zbiornika należy przykryć używając systemowych           
zaślepek. Zaślepki umieszczane są na zatrzaski. 
 
Owinięcie zbiornika 
Zbudowany zbiornik należy owinąć dokładnie geowłókniną lub szczelną folią zgrzewalną. Wcześniej 
należy wykonać wycięcia w ścianach aby możliwe było później swobodne wprowadzenie rury 
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dolotowej i odpowietrzającej w trakcie zagęszczanie obsybki. 

 
 
Montaż przewodów instalacyjnych w ściankach zbiornika 
Przewód wentylacyjny należy umieścić we wcześniej wyciętym otworze. Wywiewka powinna          
wychodzić min. 50 cm ponad poziom terenu. Zaleca się montaż przewodu wentylacyjnego w górnej              
warstwie zbiornika. 
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Doprowadzenie rur dolotowych 
Plastikową rurę kanalizacyjną wychodzącą z studni osadnikowej należy wprowadzić do wcześniej           
przygotowanego otworu w ścianie zbiornika jak pokazano na grafice poniżej. 

 
 
Zasypywanie pasów roboczych i zbiornika 
Po skończonym montażu należy zasypać pasy robocze wokół zbiornika. Zasypywać piaskiem lub            
żwirem klasy G1. Zasypywany pas roboczy należy zagęszczać warstwami. 
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Cały zbiornik należy zasypać. Zagęszczanie pierwszych warstw powinno być wykonane przy użyciu            
lekkich zagęszczarek aby nie wzruszyć konstrukcji i połączeń modułów. 
 
W trakcie montażu przewodów instalacyjnych oraz robót ziemnych należy stosować się do            
technicznych warunków budowy przewodów kanalizacyjnych podziemnych z PN-EN 1610:2002 
 
Informacje zawarte w tym dokumencie są materiałem pomocniczym i w żadnym wypadku nie             
zwalniają od obowiązku stosowania się do obowiązującego prawa, norm, wytycznych i sztuki            
inżynierskiej. Nieprzestrzeganie powyższego nie może by podstawą dla jakichkolwiek roszczeń w           
stosunku do DECK-DRY POLSKA SP. Z O.O.  
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