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Zasady wykonywania 
drenażu (cz. 1)

mgr inż. Krzysztof Sobiepanek

Formalną podstawą wykonania drenowań jest otrzymanie 
pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez starostwo 
na podstawie operatu wodnoprawnego, przedstawienie pro-
jektu drenacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (zgło-
szenie).

Największe problemy z odprowadzaniem wody dotyczą 
działek, w pobliżu których nie ma żadnego odbiornika,  
a one same są położone na gruntach nieprzepuszczalnych, 
na których rozsączanie nie jest możliwe. W takiej sytuacji 
wykonywanie drenażu nie jest celowe.

Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe

Na polach, na których jest grunt nieprzepuszczalny (gli-
na lub ił), a także na działkach z wysokim poziomem wód 
gruntowych odwodnienie jest niezbędne. Woda gruntowa 
to ta, która znajduje się płytko, nawet 50 cm od powierzch-
ni terenu. Poziom wód gruntowych może się zmieniać w 
ciągu roku – latem jest niski, wiosną bardzo się podnosi. 
Przed wykonaniem drenażu trzeba zdecydować o sposobie 
zagospodarowania zebranej w nim wody. Może się bowiem 

Okresowe podtopienia pól powodowane  
przez roztopy oraz intensywne opady  
deszczu – to duży problem w sadach oraz  
na plantacjach warzyw. Takie warunki są 
szczególnie uciążliwe dla sadowników 
uprawiających jabłonie i wiśnie. Nadmiar 
wody utrzymujący się nawet przez kilka  
dni niszczy uprawy. Podpowiadamy,  
jak temu przeciwdziałać.

okazać, że chociaż drenaż jest bardzo potrzebny, nie mamy 
gdzie jej odprowadzić.

W praktyce kopanie rowków systemu odwadniającego roz-
poczyna się od najniższego miejsca (ujścia ciągu drenarskiego 
do rowu), tak aby woda swobodnie spływała podczas wyko-
nywania prac. Należy pamiętać, że wyloty zbieraczy powinny 
się znajdować wyżej niż woda w rowie, w przeciwnym razie 
ulegną zamuleniu. Sączki układa się, zaczynając od najwyżej 
położonej części wykopu. Można też je formować w długie 
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Zalane sady i pola uprawne z powodu odprowadzenia wód drenarskich z sąsiednich działek, w pobliżu których nie było żadnego odbiornika wód
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ciągi odwadniające, na których trudno jest utrzymać równo-
mierny spadek: płaskie odcinki odwodnień łączymy wtedy ze 
sobą kaskadowo. Godną polecenia metodą układania ciągów 
odwadniających jest zastosowanie kanałów ze spadkiem dna 
na pierwszych 10 m ciągu, a następnie – kanału bezspadko-
wego. Dzięki temu, że na początku został wodzie zapewnio-
ny odpowiedni spadek, nabiera ona prędkości, z którą płynie 
przez pozostałą długość odwodnienia. Od wielkości spadku 
i rodzaju materiału nawierzchni zależy maksymalna szero-
kość odwadnianej powierzchni. Im spadek jest mniejszy, tym 
mniejsza może być powierzchnia terenu, z której woda spły-
nie do odwodnienia.

Aby drenaż spełniał swoje zadanie, rury należy ułożyć  
w warstwie żwiru lub słomy, w wykopach szerokości  

15–50  cm, na głębokości 40–150 cm i przykryć geowłók-
niną, która przepuszcza powietrze i wodę. Zadaniem geo-
włókniny jest zabezpieczenie rur, żwiru i słomy przed zie-
mią podczas zasypywania wykopu. Rury drenażu muszą być 
ułożone ze spadkiem – najlepiej minimum 2–3‰ – gdyż  
zapewnia on samooczyszczanie się rur. Schemat budowy 
drenażu rozsączającego przedstawiamy na rysunku.

Gdzie odprowadzić wodę z drenażu?
Zebraną wodę możemy także odprowadzić poza działkę. 
Odbiornikiem mogą być system, rów melioracyjny, pobli-
skie jezioro, staw lub płynąca nieopodal rzeczka. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby oczywiście umiejscowienie od-

Przekrój przez drenaż

roślinność

grunt rodzimy

geowłóknina

obsypka żwirowa

rura drenarska

grunt przepuszczalny

poziom wody gruntowej

Zamieranie drzew z powodu nadmiaru wody Jako odbiornik wód można wykorzystać pobliski staw, rów melioracyjny 
albo zagospodarować wodę na działce
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biornika poniżej systemu drenarskiego. Korzystanie z takich 
odbiorników jest możliwe jedynie pod warunkiem uzyskania  
odpowiednich zezwoleń. Dodatkowym problemem może  się 
okazać otrzymanie zgody od sąsiadów, przez których działkę 
byłyby przeprowadzane rury lub inne elementy systemu dre-
narskiego. Wodę można także zagospodarować na działce, 
rozsączając ją lub odprowadzając do głębszych, przepuszczal-
nych warstw gruntu przez studnię chłonną. Odbiorniki wody 
– m.in. rowy melioracyjne – muszą być w bardzo dobrym sta-
nie technicznym, ponieważ nawet najlepszy rurociąg drena-
cyjny nie będzie skuteczny bez sprawnego odpływu.

Eksploatacja sieci drenarskiej
Aby sieć drenarska spełniała swoją funkcję, trzeba naprawiać 
powstałe uszkodzenia, regularnie ją konserwować (dwa razy 
w roku) oraz dbać o rowy melioracyjne. Stan instalacji okre-
śla się na podstawie przeglądu technicznego wykonywanego 
wiosną, po spłynięciu wód roztopowych, oraz jesienią. Kon-
serwacja polega na odmulaniu studzienek rewizyjnych, wylo-
tów drenarskich i rowów. Za konserwację urządzeń meliora-
cyjnych odpowiada właściciel gruntu i wykonuje ją na własny 
koszt. Jeśli jest on zrzeszony w spółce wodnej i odprowadza 
składki, wówczas za naprawę powinien odpowiadać właśnie 
ten podmiot.

Z czego wykonany jest drenaż?
Rury drenarskie są to, najprościej mówiąc, rury z otwora-
mi na całym obwodzie, przez które do środka wpływa woda. 
Te elementy są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych 
– PVC lub PE albo z ceramiki, np. z kamionki. Najpopular-
niejsze są rury z tworzyw, z uwagi na ich lekkość i łatwość 
w transporcie, a także odporność na uszkodzenia. Do dre-
nażu można zastosować rury owinięte otuliną, czyli filtrem, 
który zabezpieczy ich otwory przed zatykaniem przez cząst-
ki gruntu. Może ona być wykonana z włókien kokosowych 
(do stosowania w gruntach gliniastych) lub z tworzyw sztucz-
nych – w gruntach grubo- i drobnoziarnistych (żwirowych  
i piaskowych). Całość zabezpiecza się zazwyczaj geowłókni-
ną, którą układa się również na dnie wykopu. Stanowi ona 
filtr zatrzymujący płynące z wodą drobinki gruntu, które mo-
głyby zatkać rury drenarskie. Na niej, w warstwie obsypki fil-

tracyjnej, umieszcza się rurę drenarską, którą zabezpiecza się 
geowłókniną. Na końcu ciągu odwadniającego, czyli w jego 
najniższym punkcie, montuje się studzienkę zbiorczą i łączy 
ją z systemem kanalizacji lub innym odbiornikiem wody opa-
dowej. Pełni ona dodatkowo funkcję osadnika piasku i w ten 
sposób chroni instalację przed zanieczyszczeniami czy nawet 
zatkaniem. Studzienki mogą być prefabrykowane lub składa-
ne z kręgów betonowych.

Jak działa drenaż?
Z racji tego, że rury drenarskie ułożone są ze spadkiem, woda 
spływa nimi a następnie jest odprowadzana do odbiornika 
(np. rowu melioracyjnego). Budując system drenarski, nale-
ży pamiętać o wykonaniu studzienek rewizyjnych. Umieszcza 
się je w miejscach, gdzie rury ulegają załamaniu. W przyszło-
ści ułatwią one przepłukanie rur wodą i usunięcie znajdują-
cego się w nich szlamu. Studzienki rewizyjne powinny być 
przykryte zdejmowanymi pokrywami. Na końcu całego sy-
stemu należy zamontować studzienkę zbiorczą, która ma za 
zadanie odprowadzić wodę poza dany teren odwodnienia do 
odbiornika.  

Niniejszy tekst nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążący 
dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Rury drenarskie to elementy niezbędne do wykonania drenażu 
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