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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANII I ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice, Gmina Pilchowice. 
 
2. Przedmiot  robót budowlanych 

odtworzenie trasy       
usuniecie drzew       
zdjęcie humusu       
rozbiórka elementów dróg      
wykonanie wykopów      
wykonanie nasypów      
kanalizacja deszczowa      
oczyszczenie i skropienie warstw     
wyrównanie podbudowy mieszankami min.-asf.  
nawierzchnia z betonu asfaltowego    
umocnienie powierzchni skarp i rowów    
pobocza        
krawężniki        
betonowe obrzeża       
zjazdy do posesji      
ścieki         
zjazdy gospodarcze i na drogi boczne    
regulacja pionowa urządzeń obcych    

 
3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych 
 
odtworzenie trasy   0,696 km 
rozbiórka elementów dróg  0,696 km 
 
4. Nazwy i kody CPV 
 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45232452-5 Roboty odwadniające 
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5. Informacja o terenie budowy 
 
Terenem budowy jest pas drogowy ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice. 
 
Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy. 
  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 
ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST., a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i remont wykonywany „pod ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi zatwierdzony projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót; Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie ograniczał uciążliwości wynikające z 
nadmiernego hałasu, wibracji oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi a powietrza 
pyłami i gazami. 
 
Ochrona przeciwpożarowa; 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia;  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej;  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne zlokalizowane w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie a 
mianowicie : 
1. kanalizacja teletechniczna – telefoniczne kable ziemne 
2. sieć gazowa średnioprężna PE 
3. linie napowietrzne średniego napięcia SN 
4. linia napowietrzna niskiego napięcia n/N 
5. linie kablowe niskiego napięcia n/N 
6. linie napowietrzne oświetleniowe 
7. wodociągowa sieć rozdzielcza 
  
Uwaga : nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które 
nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instytucjach 
branżowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, Wykonawca winien 
prowizorycznie je zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy 
powyższy fakt zgłosić do odpowiedniej instytucji branżowej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Podstawowymi elementami zagrożenia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót 
drogowych są: 
- kolizja wykonawców robót i uczestników ruchu drogowego (roboty wykonywane pod) 
- zagrożenia wynikające z wykonywania wykopów, 
- zagrożenia wynikające z zatrudnienia sprzęty i transportu zmechanizowanego, 
- zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, 
- zagrożenia wynikające z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do 
 1600C), 
- kolizja wykonywanych robót ziemnych z podziemnymi urządzeniami obcymi. 
 
Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 
6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do  robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Jeśli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
  
 
7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn; 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku ustaleń, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera 
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
8. Wymagania dotyczące środków transportu; 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inżyniera., oraz za 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
10. Opis działań związanych z kontrolą; 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynierktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
11. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a  także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. (długość x szerokość x wysokość/grubość/głębokość x ilość). 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 
 
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
 jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
 uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
 ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
 pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
 przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
 powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
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poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
 zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
14. Określenia podstawowe 
 
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco; 
 
Asfalt upłynniony –asfalt drogowy upłynniony lotnymi  rozpuszczalnikami. 
 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
 
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny. 
 
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony  do  
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 
oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość 
na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa, 
 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na której dokonuje się również rozrząd 
pojazdów lekkich i ciężkich do miejsc postojowych, Dziennik budowy – dziennik, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. Geosiatka – płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż 
elementy   składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi, 
Geosyntetyk – materiał w postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m. in. dużą 
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wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, 
geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
 
Humusowanie – pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu  
trawy. 
 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
 
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
Kanał zbiorczy kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
 
Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 
 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz z sposobem ich   połączenia. 
 
Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy 
(śruby, zaciski itp.) 
 
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
 
Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
 
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające 
chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 
litych. Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 
ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach. 
 
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w 
nocy. 
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Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być 
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W 
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może 
być zatopione w tarczy znaku. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inżyniera. 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od 0,3 
mm do 0,8 mm. 
 
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione 
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, 
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższone. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe. 
 
Miał – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 
 
Miejsce postoju samochodów osobowych – wydzielone miejsce postoju dla pojazdów, 
których masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg. 
 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
 oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
 zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
 podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
 lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
 na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
 pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
 konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
 nośnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
 przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
 odsączającą lub odcinającą. 
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g) Warstwa mrozoochronna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona 
 nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
 cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się 
 do nawierzchni. 
 
Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 
na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przyjmowania ruchu. 
 
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy – 
wibracje i hałas. 
 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi. 
 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych. 
 
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
 
Parking – wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca dla samochodów 
oraz w urządzenia dla zaspakajania potrzeb podróżnych. 
 
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
 
Płyta  przykrycia  studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę   roboczą. 
 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się  pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 
większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej, 
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Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  
przemarzania.   Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Prefabrykat – element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, do 
zmontowania na budowie, 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 
 
Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub 
żelbetowych. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
  
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinietą a ścianą 
komory roboczej. 
 
Spocznik – pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi. 
 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
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Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian 
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez 
dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu 
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia 
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 
 
Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni służący do odprowadzania wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 
kanalizacji deszczowej). 
 
Ściek terenowy – element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem służący do 
odprowadzania wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu 
do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść 
znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa 
syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana. 
 
Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położonych w obrębie pasa 
robót drogowych. 
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w 
celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. 
Wjazdy i wyjazdy z bram – miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów 
wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram. 
 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia   gruntu. 
 
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
Zalewa uszczelniająca – specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z 
mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin. 
 
Zatoka autobusowa – miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza 
jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla autobusów komunikacji zbiorowej. 
 
Zatoka postojowa – miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie  
pojazdów. 
 
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym). 
 
Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
miesięcy od daty produkcji. 
 
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
 
Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 
miesiące od daty produkcji. 
 
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
  
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni. 
 
 
15. Dokumenty odniesienia 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
 późniejszymi zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
 budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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D-01.01.01. 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych i 
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
W zakres robót pomiarowych wchodzą : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt : 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki, 
gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m, 
natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile 
brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w 
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 
rzędnej. 
 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacja 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych prze Inżyniera. Do wyznaczenia 
krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
 Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1.osnowy realizacyjne , GUGiK 1983. 
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ST D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOK. 
  
D-01.02.01.  USUNIĘCIE  DRZEW  I KRZAKÓW 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonywania robót związanych z i krzaków należy stosować : 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
- rębiarki, 
- spycharki, 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
wyrębem drzew. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonać w 
tzw. sezonie rębnym. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zniszczona lub uszkodzona 
powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy. 
 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, 
za wyjątkiem : 
a) w obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna 
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 terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej 
 korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami 
 powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnię terenu. Powyższe 
 odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, 
 jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 
 przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnia skarpy albo poniżej jej 
 poziomu. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00. „Roboty ziemne”. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia 
powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych 
uszkodzeń, a następnie  zasadzone w odpowiednim gruncie. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót 
przygotowawczych Wykonawca   ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z 
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących 
się części. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00. „Roboty ziemne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest : 
- dla drzew - sztuka 
- dla krzaków - hektar. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
 
9. DOKUMENTU ODNIESIENIA 
 
Nie występują. 
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D-01.02.02.  ZDJĘCIE  HUMUSU  I DARNINY 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, i stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny należy 
stosować : 
- Równiarki; 
- Spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w 
 miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
 możliwe, 
- noże do cięcia darniny, 
- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 
 wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharką albo przewozić 
transportem samochodowym. Darninę należy przewozić transportem samochodowym w 
sposób nie powodujący uszkodzeń. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i/lub darniny. 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Humus należy zdejmować mechanicznie a w wyjątkowych sytuacjach stosować ręczne 
wykonanie robót. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 
zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być 
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera. 
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Darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w 
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone 
przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości 
około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny 
powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. W porze rozwoju roślin darninę należy składować 
w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na 
przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 
powinien przekraczać 4 tygodnie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i/lub 
darniny. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i/lub darniny. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. 
 
 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Nie występują. 
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D-01.02.04.  ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  I PRZEPUSTÓW 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką : 
- warstw nawierzchni 
- krawężników, obrzeży i oporników, 
- ścieków, 
- chodników, 
- barier i poręczy, 
- znaków drogowych, 
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
 i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
 drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z 
drewna, lub rur stalowych w postaci : 
- rusztowań kozłowych 
- rusztowań drabinowych 
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych 
- rusztowań z rur stalowych 
Rusztowania należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom : 
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera : 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują : 
a) dla rozbiórek warstw nawierzchni : 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 
 ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników : 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku : 
- odsłonięcie ścieku, 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 
 użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników : 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 
 chodnikowych, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
 z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki barier i poręczy : 
- demontaż elementów barier lub poręczy, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-
 77/8931-12, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki znaków drogowych : 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
- odkopanie i wydobycie słupków, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-
 77/8931-12, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki przepustu : 
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie przy przepustach wyższych od 
 około 2 m, 
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- rozbicie elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 
 mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontaż prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów 
 skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu 
 ław, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu 
 ponownego ich wykorzystania, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, załadunek i wywiezienie 
 materiałów z rozbiórki, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ��1,00 wg 
 BN-77/8931-12, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest 
- dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, barier i poręczy – m 
 (metr), 
- dla znaków drogowych – szt. (sztuka), 
- dla przepustów i ich elementów 
a) betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny), 
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych – m (metr). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Normy 
1. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
4. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych i stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, 
określenie przeciętnych wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatnośći do wykonywania budowli 
ziemnych wg PN-S-02205. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować sprzętem do : 
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.) 
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
 równiarki itp.) 
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.) 
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 
4. TRANSPORT 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie wykopów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż +/- 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze  
 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w 
dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Wykonawca winien wykonać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie. Odstępstwo 
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych. 
  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS-1,00. 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜż0,3 m. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Kontrola jakości robot obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z 
dokumentacją a w szczególności : 
a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b. zapewnienie stateczności skarp, 
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych 
 
8. ODBIOR ROBOT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
 nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów i stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, 
określenie przeciętnych wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatnośći do wykonywania budowli 
ziemnych wg PN-S-02205. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować sprzętem do : 
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.) 
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
 równiarki itp.) 
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.) 
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie nasypów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż +/-10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/-10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna  
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głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania nasypów, aby powierzchniom gruntu nadać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w 
dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. 
 
U k o p i d o k o p. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić 
przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, 
transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Dno 
ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. Jeżeli 
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i 
skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. 
 
N a s y p y . Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 
1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o 
spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% �1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza od IS-0,95 Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli nasyp ma być 
budowany na powierzchni gładkiej, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna 
ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 
powiązania z podstawą nasypu. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość 
warstwy w  stanie  luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Grunty o różnych właściwościach należy 
wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 
Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp 
przed zsuwaniem się przez wcięcie w zboczu stopni i wykonanie rowu stokowego powyżej 
nasypu. 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% +/-1% w 
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu 
zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej 
następnych warstw. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących  
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warunków. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją od –20% do +10% jej wartości. 
 
O d k ł a d . Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, 
zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie 
PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, 
pochylenie skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania nasypów z 
dokumentacją a w szczególności : 
a. wykonania ukopu i dokopu, 
b. badanie przydatności gruntów do budowy nasypów, 
c. badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
d. sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu, 
e. pomiary kształtu nasypu, 
f. wykonania odkładu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr szaścienny) wykonanych robót ziemnych 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy : 
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
 nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Rury kanałowe : 
- rury betonowe o średnicy 0,20 m do 1,0 m, wg BN-83/8971-06.02, 
- rury żelbetowe kielichowe „Wipro” o średnicy 0,2 m do 2,0 m, wg BN-86/8971-06.00 i 
 01, 
- rury i kształtki PVC wg PN-80/C-89205 oraz instrukcji dostawcy, 
- rury i kształtki HOBAS wg instrukcji dostawcy. 
 
Studzienki kanalizacyjne : 
- kręgi betonowe lub żelbetowe wg BN-86/8971-08, 
- cegła kanalizacyjna wg PN-B-12037, 
- beton hydrotechniczny klasy B25; W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, 04, 07 lub 
 alternatywnie cegła kanalizacyjna, 
- włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego wg PN-H-74051-02, 
- włazy kanałowe żeliwne typu lekkiego wg PN-H-74051-01, 
- stopnie złazowe żeliwne wg PN-H-74086, 
- płyta pokrywowa – prefabrykat – wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych. 
 
Studzienki ściekowe : 
- wpusty uliczne żeliwne wg PN-H-74080-01, 
- kręgi betonowe – prefabrykat – ��50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu 
 klasy B25, wg KB1-22.2.6 
- pierścienie żelbetowe – prefabrykat – ��65 cm, z betonu wibrowanego klasy B20 
 zbrojonego stalą StOS 
- płyty żelbetowe – prefabrykat – grubości 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20 
 zbrojonego stalą StOS 
- płyty fundamentowe zbrojone, grubości 15 cm z betonu klasy B15, 
- podsypka z tłucznia lub żwiru wg PN-B-06712, PN-B-11111 i PN-B-11112, 
- beton hydrotechniczny B15 i B20 wg BN-62/6738-07, 
- zaprawa cementowa wg PN-B-14501 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca winien dysponować : 
a. żurawiem budowlanym samochodowym 
b. koparką 
c. spycharką kołową lub gąsienicową 
d. sprzętem do zagęszczania gruntu 
e. wciągarką mechaniczną 
f. beczkowozem 
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4. TRANSPORT 
 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 m i więcej należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesiną. Załadunek i wyładunek cegły przewożonej luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. Przewóz mieszanki betonowej 
środkami nie powodującymi segregacji składników. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
W y k o p y należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Sposób wykonania 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinien być uzależniony od objętości wykopu i 
uzbrojenia terenu. Szerokość wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. 
 
D e s k o w a n i e ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. 
 
P o d ł o Ŝ e . W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W 
gruntach zwartych (gliniastych, ilastych) i nawodnionych podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm. 
 
R u r y k a n a ł o w e typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją 
projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”. Poszczególne ułożone 
rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienie złączy rur kanałowych należy wykonać zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i 
dodatkowo opaskami betonowymi w przypadku rur betonowych i specjalnymi fabrycznymi 
pierścieniami gumowymi w przypadku rur z PVC. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience kanalizacyjnej. Kąt zawarty 
między osiami kanałów powinien zawierać się w granicach od 45 do 900.Rury naleŜy 
układać w temperaturze powyżej 00 C, a wszelkiego rodzaju betonowania w temperaturze 
nie mniej niż +80C.Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 
należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Trasa kanału pomiędzy studzienkami powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie. 
Minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m). 
Długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
kanalizacyjnej nie powinna przekraczać 24 m. Włączenie przykanalika do kanału może być 
wykonane za pośrednictwem studzienki kanalizacyjnej lub wpustu bocznego pod kątem 
min. 450, max. 900. Włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału poprzez wpusty 
boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
 
S t u d z i e n k i k a n a l i z a c y j n e należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym 
(warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. W 
przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
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stosować studzienki spadowo- kaskadowe. Studzienki zlokalizowane na kanałach o 
średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 
zewnątrz studzienki. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i 
uszczelnić materiałem plastycznym. Na komorze roboczej należy umieścić płytę 
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie 
płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie 
średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału. Przy zmianie kierunku 
trasy kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w 
drugi. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziom terenu. W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej 0,30 m. 
  
S t u d z i e n k i ś c i e k o w e do odprowadzania wód opadowych z jezdni, powinny być z 
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny 
wynosić: 
- głębokość 1,65 m (wyjątkowo –min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
- średnica studzienki 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni a przy umieszczeniu kratek 
bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu 
warstwy ścieralnej. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność 
zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie 
wpustów podwójnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania 
wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić 
do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 
kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem 
zbiorczym. 
 
I z o l a c j a . Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być 
zabezpieczone przed korozją, poprzez powleczenie ich zewnętrznej i wewnętrznej 
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną. Studzienki 
zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczna. W środowisku 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 
 
O b s y p a n i e i z a s y p a n i e rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 
cm. Materiał obsypkowy i zasypkowy (kruszywo naturalne – piasek itp.) powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
a. sprawdzenie rzędnych posadowienia kanałów rurowych, przykanalików, studzienek 
 kanalizacyjnych, ściekowych zgodnie z dokumentacją z tolerancją do +/- 1 cm, a 
 rzędnych kratek ściekowych i pokryw studzienek z dokładnością do +/- 5 mm, 
b. sprawdzenie odchylenia osi kolektora rurowego, 
c. sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów, 
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d. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
e. badanie zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robot. 
  
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
 świr i mieszanka. 
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco. 
7. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
9. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
10. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
11. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
12. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbet. 
 „Wipro 
13. BN-86/8971-06.02. Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe żelbetowe. 
15. PN-80/C-89205 Rury i kształtki z polichlorku winylu typu PVC 
16. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 
 
Inne dokumenty 
 
1. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez 
 Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” „Tansprojekt” – Warszawa 1979-
 1982 r. 
3. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
 „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
4. Roman Edel : Odwodnienie dróg 
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D-03.02.01a 
 
REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
(rewizyjnej, wpustów ulicznych) i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 
- materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, 
 nadające się do ponownego wbudowania, 
- materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i 
 , jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- sprężarki powietrza, 
- dźwigu samochodowego, 
- zagęszczarki wibracyjnej, 
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w: 
- SST D-03.02.01, w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
- SST, odpowiednich do wykonania nowej nawierzchni, 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów 
pomiędzy: 
- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi 
 powyżej 1,5 cm, 
- włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 
 
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- rozpoznanie uszkodzenia, 
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 
- wykonanie naprawy 
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- naprawę uszkodzonej studzienki, 
-   ułożenie nowej nawierzchni. 
 
Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
- określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 
- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów   urządzenia.    
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar 
uszkodzonej 
  
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej 
figury geometrycznej. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania 
przez Inżyniera, obejmuje: 
- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) 
 urządzenia podziemnego, 
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. 
-  w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni  
 asfaltowej, betonowej) 
 z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji 
 jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 
- rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt 
 żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.), 
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, 
 chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
 przydatnego do dalszych robót, 
- szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o 
 sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów, 
- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. 
 nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
- w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina 
 włazowego,  nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w 
 przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i 
 zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów 
 dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 
  dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 
- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących 
 lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) 
korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. –  
 
sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej 
specyfikacji technicznej. 
 
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze 
stanem przed przebudową. 
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Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, 
nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak 
najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane 
pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej 
zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, 
powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 
W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i 
warstwy ścieralne powinny  odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich SST. 
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien 
odpowiadać wymaganiom 
SST D-08.01.01002 [13]. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
 powszechnego stosowania 
- (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
 deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 
Lp Wyszczególnienie badań pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 

do wykonania naprawy 
1 raz Niezbędna powierzchnia 

2 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja 
nieuszkodzonych 
materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i 
decyzja o sposobie naprawy 

1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5 
5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5 
6 Położenie studzienki w stosunku do 

otaczającej nawierzchni 
1 raz Kratka ściekowa ok. 0,5 cm 

poniżej, właz studzienki - w 
poziomie nawierzchni 

 
    
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, 
 desenia nawierzchni typu 
 kostkowego, 
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 
nawierzchni i umożliwiającego 
spływ powierzchniowy wód. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty rozbiórkowe, 
- naprawa studzienki. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.000  Wymagania ogólne 
2. D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa 
3. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
4. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

    stabilizowanych spoinami hydraulicznymi 
6. D-04.06.01  Podbudowa z chudego betonu 
7. D05.03.01a  Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 
8. D-05-03.02a  Remont cząstkowy nawierzchni z kostki klinkierowej 
9. D-05.03.03a  Remont cząstkowy z nawierzchni z płyt betonowych 
10. D-05.03.07  Nawierzchnia z asfaltu lanego 
11. D-05.03.17  Remont cząstkowy z nawierzchni bitumicznych 
12. D-05.03.23b  Remont cząstkowy z nawierzchni betonowej kostki  

    brukowej 
13. D-08.01.01-02  Krawężniki 
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D-04.01.01. KORYTO 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża gruntowego przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować: 
a. równiarką lub spycharką z ukośnie ustawionym lemieszem a za zgodą Inwestora 
 również z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
b. walcami statycznymi, wibracyjnymi lub płytami wibracyjnymi. 
 
4. TRANSPORT  
 
Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
Wykonawca winien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek do naciągania sznurków do wytyczenia robot w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, lub w przypadku robot o małym zakresie. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania aż do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
a. szerokość koryta (10 razy na 1 km i nie może różnić się o więcej niż +10 cm i –5 cm) 
b. równość koryta wg BN-68/8931-04 
c. spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją +/-0,5%) 
d. rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm,-2 cm) 
e. ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż +/-5 cm) 
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f. wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża wg BN-77/893112 
g. wilgotność wg PN-B-06714-17 (tolerancja od –20% do +10%) 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2   wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
 planografem i łatą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04.03.01.  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed 
ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Rodzaje materiałów do wykonania  skropienia 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej: 
- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty szybkoodparowalne wg PN-C-96173 
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodą Inżyniera. 
 
Zużycie lepiszczy do skropienia 
 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

 
1 
2 

 
Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200, D 300 

 
od 0,4 do 1,2 
od 0,4 do 0,6 

 
 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Składowanie lepiszczy 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można 
magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na 
tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później 
przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych 
przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni 
- szczotka mechaniczna, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze 
 szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 
 zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. 
 Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczącej służyć do 
 zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
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- sprężarka, 
- zbiornik z wodą, 
- szczotki ręczne. 
Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna 
być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i 
regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie 
lepiszcza z tolerancją ��10%od ilości założonej. 
 
4. TRANSPORT 
 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach posiadających izolację termiczną, 
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem wody. 
Emulsja może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o 
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie 
umożliwiające przepływ emulsji, powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 
miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 
 
Skropienie warstw nawierzchni 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji 
prze Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem 
przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą 
rozpryskową). 
 
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu: 
 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

 
1 

 
Emulsja asfaltowa kationowa 

 
od 20 do 40 

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150 
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140 
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Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetr5acji 
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badanie lepiszczy powinno być oparte na atestach producenta z tym, że Wykonawca 
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości : 
- emulsji asfaltowej kationowej - lepkość - wg EmA-94 
  
- asfalt drogowy – penetracja – wg PN-C-04134 
Sprawdzenie  jednorodności  skropienia  i  zużycia  lepiszcza  –  wg  metody  podanej  w 
opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy : 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
 
Inne dokumenty 
 
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-
 03. 
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r. 
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH. 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, jako : 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą, 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas 
wałowania i klinowania. 
Do wykonania podbudowy należy użyć: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Kruszywo powinno być klasy co najmniej II – dla podbudowy zasadniczej i klasy II i III – dla 
podbudowy pomocniczej. 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna 
lub z wodociągu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować : 
- równiarką, układarką lub rozsypywarką kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
- walcami statycznymi gładkimi do zagęszczania kruszywa grubego, 
- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagęszczarkami płytowymi do klinowania 
 kruszywa grubego klińcem, 
- walcami ogumionymi lub stalowymi gładkimi do końcowego dogęszczenia, 
- przewoźnymi zbiornikami do wody. 
 
4. TRANSPORT 
 
Dowolne środki transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5- krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 
20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po 
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rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku nie mniejszym niż 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po 
przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w 
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o 
nacisku co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być  
taka,  aby  wszystkie  przestrzenie  warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione   
kruszywem 
  
drobnym. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
- badanie właściwości kruszywa wg PN-S-96023 
- szerokość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją +10 cm, -5 cm) 
- równość podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierówność do 12 mm dla podbudowy 
 zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej) 
- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ��0,5%) 
- rzędne wysokościowe (różnice nie powinny przekraczać +1 cm,-2 cm) 
- grubość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją ��2 cm dla podbudowy 
 zasadniczej i 
 +1 cm, -2 cm dla podbudowy pomocniczej) 
- nośność podbudowy wg BN-64/8931-02 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Normy : 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
 zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 
 metodą bezpośrednią. 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
 zanieczyszczeń organicznych, 
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9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 
 Los Angeles. 
10. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
 Badania techniczne. 
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
 mechanicznie 
13. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
 kamiennego 
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
 drogowych 
15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia  nawierzchni 
 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
 i łatą 
17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
 belkowym 
18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04.06.01.  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU,  

ANALOGIA –PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 
SPOIWEM CEMENTOWYM 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY  
Cement 
Należy stosować cement : portlandzki CEM I klasy 32,5 N, portlandzki wieloskładnikowy 
CEM II klasy 32,5 N, hutniczy CEM III klasy 32,5 N, pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wg 
PN-EN 197- 1:2002 
 

lp właściwości kl cem 32,5 
     

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, nie mniej niż: 16 
2 „ „ po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 
3 Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż; 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 
 
Kruszywo 
- żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 
- piasek wg PN-B-11113:1996 
- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84 
- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004:1988 
Kruszywo powinno spełniać wymagania PN-S-96013:1997 
 
Woda 
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 
stosować wodę odpowiadającą PN-B-32250:1988 
 
Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włókniny wg PN-P-01715:1985 
- piasek i woda. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej z urządzeniem do 
 wagowego dozowania składników, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki, 
- walców wibracyjnych lub statycznych, 
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- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
 do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport cementu wg BN-88/6731-08, luzem w cementowozach, workowany dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo dowolnymi 
środkami w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami i 
  
zawilgoceniem. Wodę można dostarczać wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami na 
wodę. Transport mieszanki chudego betony wg PN-S-96013:1997. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na : 
- doborze kruszywa do mieszanki, 
- doborze ilości cementu, 
- doborze ilości wody. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna odpowiadać PN-S-96013. Uziarnienie 
kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 
(próba Proctora, duży cylinder, metoda II) 
Wymagania dla chudego betonu 
 

lp właściwości wymagania badania wg 
       

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 2,5 do 5,5 PN-B-06250 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa Od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie 

więcej niż: 
 

20 
 
PN-B-06250 

 
Podbudowa nie powinna być wykonywana gdy temp. powietrza jest niższa niż 50C i wyższa 
niż 250C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. Mieszankę należy wytwarzać w mieszarkach 
zapewniających ciągłość i jednorodność mieszanki. Składniki powinny być dozowane 
wagowo zgodnie z PN-S- 96013:1997 i po wyprodukowaniu od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym 
wysychaniem. 
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 
żpo zagęszczeniu. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć 
zagęszczanie i kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niŜż0,98normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988. Zagęszczenie powinno być 
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zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i –20% jej 
wartości. 
Pielęgnacja podbudowy wg jednego z sposobów: 
- skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczna, 
- przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 
 ułożoną na zakład co najmniej 30 cm 
- przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 
10 dni pielęgnacji. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
 

 
lp 

 
wyszczególnienie badań 

częstotliwość badań 
min. ilość badań 

na dziennej 
działce rob. 

max. powierzch 
podbudowy na 
jedno badanie 

       
 

1 
 
Właściwości kruszywa 

dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2

 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2
 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2
 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2
 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
po 7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m2

 

400 m2
 

9 Oznaczenie nasiąkliwości w przypadkach wątpliwych i na 
zlecenie Inżyniera 10 Oznaczenie mrozoodporności 

 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm, które należy pobierać losowo, w świeżo rozłożonej warstwie, w ilości 6 szt. wg PN-S-
96013:1997. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 

 
lp 

wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

     
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych co 

100 m 6 Ukształtowanie osi w planie *)
 

7 Grubość podbudowy W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
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Szerokość podbudowy z tolerancją +10 cm, -5 cm, 
Nierówności podbudowy zasadniczej nie mogą przekraczać 9 mm, podbudowy pomocniczej 
15 mm, mierzone łatą 4-metrową, 
Spadki poprzeczne z tolerancją ±0,5%, 
Rzędne wysokościowe z tolerancją +1 cm, -2 cm, Oś podbudowy z tolerancją ± 5 cm, 
Grubość warstwy podbudowy zasadniczej z tolerancją ± 1 cm. I podbudowy pomocniczej + 
1cm, -2 cm. 
 
7. OBMIARY ROBÓT 
 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
  
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Normy 
1. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część I: Wymagania , właściwości, produkcja i 
 zgodność 
2. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
3. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych; żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
 drogowych 
5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych; piasek 
6. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
 Wymagania i badania. 
8. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
 cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
 planografem i łatą. 
 
Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
 usytuowanie. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 
 Warszawa, 1997 
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
4. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
 naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni 
 drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 
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D-04.08.01. 
WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-
ASFALTOWYMI 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego 
podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi i stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Kruszywo, wypełniacz i lepiszcze do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny spełniać 
wymagania podane w ST D-05.03.05. 
Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniacza i lepiszczy powinny być zgodne z ST D-
05.03.05. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został 
określony w ST D-05.03.05. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport kruszyw, wypełniacza, lepiszcze i mieszanki mineralno-asfaltowej powinien 
spełniać wymagania ST D-05.03.05. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych, zasady produkcji, dozowania 
składników i ich mieszania oraz zasady wykonania i badania podano w ST D-05.03.05. 
Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać 
oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona. Powierzchnię podbudowy, na 
której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od od grubości minimalnej układanej  
warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. 
Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w 
mieszance. Największy wymiar ziarn nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej 
warstwy. 
Przed układaniem warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę 
układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po 
której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. 
Maksymalna grubość warstwy wyrównawczej nie powinna prze4kraczać 8 cm. Przy 
grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać z dwu lub więcej 
warstw nie przekraczających od 6 do 8 cm. 
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Warstwę wyrównawczą układa się i zagęszcza wg  ST D-05.03.05. 
Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy Wykonawca robót, na podstawie 
przeprowadzonych prób, przedstawi Inżynierowi do akceptacji sposób zagęszczania w 
zależności od icj grubości. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z 
ustaleniami ST D-05.03.05. w zakresie obejmującym badania warstw leżących poniżej 
warstwy ścieralnej. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy jak i zakres 
pomiarów cech geometrycznych wykonanego wyrównania powinny być zgodne z ST D-
05.03.05. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest Mg wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy mieszankami mineralno- 
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w ST D-05.03.05.  
„Nawierzchnie z betonu asfaltowego” 
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D-04.08.05. 
WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM 
MECHANICZNIE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego 
podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. oznakowania poziomego dróg i 
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie należy stosować 
materiały spełniające wymagania ST D-04.04.02. „Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie” Kruszywa należy składować na podłożu utwardzonym, 
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem łamanym Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem określonym w ST „Podbudowy z kruszyw” 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport kruszyw powinien spełniać wymagania ST „Podbudowy z kruszyw” 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z 
wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z ST D-04.03.01. oraz zoskardowana na głębokość 
7cm, co pozwoli na właściwe związanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą 
podbudową. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Po wytyczeniu należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby 
wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. 
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie nie może być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w 
kruszywie. Warstwę wyrównawczą z kruszywa układa się i zagęszcza wg ST D-
04.04.02.”Podbudowa  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Przed   przystąpieniem   do   robót   Wykonawca   powinien   wykonać   badania   wg   ST  
D-04.04.02. 
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania oraz cech 
geometrycznych wykonanego wyrównania wg ST D-04.04.00. „Podbudowy z kruszyw” 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest m3 wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w ST D-M-00.00. „Wymagania ogólne” 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania kruszywem stabilizowanym 
mechanicznie są podane w ST D-04.04.00. „Podbudowy z kruszyw” 
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D-05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. dla dróg o 
kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg Załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wg poniższego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3 od 71 do 335 
KR4 od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

 
i stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].  
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane 
w tablicy 1 i 2. dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 
IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w 
zależności od rodzaju warstwy   i kategorii ruchu podano w  tablicy 1 i 2. 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 
zgodne z PN-S-96504:1961 . 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału 

nr normy 

Wymagania wobec materiałów w zależności 
od kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i prżeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
jw. 

 
 

kl. I, II1); gat.1 
jw.2)

 

 
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice” 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

60

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny:      
podstawowy, 

 
podstawowy a) wg PN-S-96504:1961[9]    

      zastępczy - 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyły z odpylania, - 

  laboratoryjnego popioły lotne - 
7 Asfalt drogowy 

wg PN-C-96170:1965 [6] 
D 50, D 70, 

D 100 
D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, 

w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 
 

 

Lp. Rodzaj materiału 

nr normy 

Wymagania wobec materiałów w zależności 
od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 

stalownicze) 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 

 

kl. I, II1); gat.1, 2 
 

kl. I; gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe 

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

- 
3 świr i mieszanka 

wg PN-B-11111:1996 [1] 
 

kl. I, II 
 

- 
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

kl. I, II1)  gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np.   pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice” 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

61

 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 
w   WT.EmA-99 . 
  
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
 mineralno- asfaltowych, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich , walców stalowych gładkich , walców 
 ogumionych, 
- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.Transport 
asfaltów drogowych może odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz 
w aprobacie technicznej. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 
w system ogrzewczy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz  
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wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu  dobrego  uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
  
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy  
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 
 

 

Wymiar oczek 
sit #, mm 
Zawartość 

asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 

od  0 
do 20 

od 0 do16 
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od  0 
do 6,3 

od  0 
do 20 

od  0 
do 201)

 

od  0 
do 16 

od 0 
do12,8 

Przechodzi  
100 

 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
100 

 
100 

 
 

100 

 
 
 

100 

przez: 25,0 
20,0 88÷100 88÷100 90÷100 
16,0 78100 90100 78100 67100 90÷100 
12,8 6893 80100 6885 5283 80100 87÷100 
9,6 5986 69100 5974 3862 7088 73100 
8,0 5483 6293 90÷100 5467 3050 6380 6689 
6,3 4878 5687 78100 4860 2240 5570 5775 
4,0 4070 4576 60100 3950 2137 4458 4760 
2,0 2959 35÷64 4171 2938 2136 3042 3548 

zawartość              
ziarn > 2,0 (4171) (36÷65) (2959) (6271) (6479) (5870) (5265) 

0,85 2047 2650 2752 2028 2035 1828 2536 
0,42 1336 1939 1839 1320 1730 1220 1827 
0,30 1031 1733 1534 1017 1528 1018 1623 
0,18 723 1325 1325 712 1224 815 1217 
0,15 620 1222 1222 611 1122 714 1115 
0,075 510 711 812 57 1015 69 79 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp. od 1  do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 4 lp. od 6 do 8 
Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 5. 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 
lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 
Tablica 4.  
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA 
i warstwy ścieralnej z BA 

w zależności od kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 14,0 (18)4)
 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o 

C, kN 5,52)
 10,03)

 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 98,0 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
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Tablica 5.  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 
 
 

 

Wymiar oczek sit 
#, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 

od 0 
do 20 

od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 161)
 

Przechodzi przez:  
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
100 

 
 

100 

 
 
 

100 

31,5 
25,0 84÷100 
20,0 87÷ 100 75100 87÷100 
16,0 75100 88÷100 6890 77100 87÷100 
12,8 6593 78100 85÷100 6283 6690 77100 
9,6 5786 6792 6086 70100 5574 5681 6789 
8,0 5281 5380 6284 5069 5075 6083 
6,3 4776 4269 5576 4563 4567 5473 
4,0 4067 3054 4565 3252 3655 4260 
2,0 3055   3555 2541 2541 3045 

zawartość   (4670)        
ziarn > 2,0 mm (4570)   (4565) (5975) (5975) (5570) 

    2040        
0,85 2040 1428 2545 1630 1630 2033 
0,42 1330 1124 1838 1022 922 1325 
0,30 1025 817 1535 819 719 1021 
0,18 617 715 1128 514 515 716 
0,15 515 38 925 512 514 614 
0,075 37 39 46 47 58 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,35,8 

 
4,35,8 

 
4,56,0 

 
4,05,5 

 
4,05,5 

 
4,35,8 

 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

  
  

Lp. Właściwości wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej w zależności od kategorii 

ruchu 
KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 16,0 (22)3)
 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka, kN 

 
8,0  (6,0)2)

 

 
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 
od 65,0 do 80,0 75,0 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
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6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 98,0 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 
dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż +/-2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w  sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +/-5 C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 145o C do 165o C, 
- dla D 70 od 140o C do 160o C, 
- dla D 100 od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140o C do 170o C, 
- z D 70 od 135o C do 165o C, 
- z D 100 od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
  
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 
tablicy 7.  
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Tablica 7. 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
ścieralną wiążącą i 

wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu 
po odparowaniu wody  z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m2

 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
 
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 
 
Pomiędzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, 
w ilości ustalonej w ST. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego  kg/m2

 

1 Podbudowa asfaltowa  
od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. Wymaganie 
nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5 C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100  C dla 
wykonywanej warstwy grubości  <8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
 
Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję 
 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 
 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
5,0 

 
4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 
0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito  o   oczkach # 
0,075mm 2,0 1,5 

4 Asfalt 0,5 0,3 

 
 
Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
 koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla asfaltu D 70 125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11. 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno- asfaltowej 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość  badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno- 
asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
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8 Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

 
  
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  i 
ST. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ��2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 
w ST. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
 
 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 
ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony co  najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
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Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na  łukach  
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ��0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +/-1  cm.  Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancją 5 cm. Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością 
projektową, z tolerancji +/-10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej 
do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +/-5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla 
której tolerancja wynosi +/-5 mm. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi.  Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane 
a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki 
pozytywne. 
  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
    drogowych. świr i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  
    drogowych 
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 3.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
    drogowych. 
 4. PN-B-11115:1998 Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla  
    stalowniczego do nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,    znakowanie
    i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  
    drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-  
    bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  
     bitumicznych 
10.  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  
 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
    i łatą 
 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
 Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. I
 informacje, instrukcje – zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
 instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
 naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
 drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
 odkształcenia trwałe 17.Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności 
 mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
 pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
 Warszawa, 1995 18.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
 usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
 
INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA  O  ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORMĄ   
PN- EN 12591:2002 (U) 
 
Niniejsza aktualizacja ST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22. 
 
Podstawa zmian 
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą 
notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), 
określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C- 
96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965  
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ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965. 
Zalecane lepiszcza asfaltowe 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru    
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania ST 
 
  

Typ mieszanki i 
przeznaczenie 

Tablica zał. 
A KTKNPP 

Kategoria ruchu 
KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

 
Beton asfaltowy do 
warstwy wiążącej 

 
 
Tablica C 

 
 
50/70 

35/50 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C 
DP30 
DP80

 
35/50 
DE30 A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno- 
asfaltowe do 
warstwy ścieralnej 
(beton asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

 
 
Tablica E 

 
50/70 
DE80 
A,B,C 
DE150 
A,B,C1 

 
50/70 
DE30 A,B,C 
DE80 
A,B,C1 

 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C1 

 
Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:KTKNPP -Katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych, SMA -  mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU    -  mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, D  - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 
Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
Wymagania wobec asfaltów drogowych 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane 
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 
 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji 
od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków 
polskich 
 
  

L 
p

Właściwości Metoda 
 
badania

Rodzaj asfaltu 

20/3 35/5 50/7 70/1 100/ 160/ 250/
WŁAŚCIWOŚCI  OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 
25oC 

0,1
m 

PN-EN 
1426 

20-
30 

35-
50 

50-
70 

70-
100 

100-
150 

160-
220 

250-
330 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice” 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

73

2 Temperatura 
mięknienia 

oC PN-EN 
1427 

55-
63 

50-
58 

46-
54 

43-
51 

39-
47 

35-
43 

30-
38 

3 Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej niż 

oC PN-EN 
22592 

240 240 230 230 230 220 220 

 
4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczal- 
nych, nie 
mniej niż 

 
% 
m/
m 

PN-EN 
12592 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
5 

Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 

t) i

 
% 
m/

 
PN-EN 
12607- 
1

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 
6 

Pozostała 
penetra- cja 
po starzeniu, 
nie mniej niż 

 
% 

PN-EN 
1426 

 
55 

 
53 

 
50 

 
46 

 
43 

 
37 

 
35 

 
7 

Temperatura 
mięknienia 
po starzeniu, 
nie mniej niż 

 
oC 

PN-EN 
1427 

 
57 

 
52 

 
48 

 
45 

 
41 

 
37 

 
32 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE  KRAJOWE 

 
8 

Zawartość 
parafiny, nie 
więcej ni 

% PN-
EN 
1260
6-1 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
9 

Wzrost temp. 
mięknienia 
po starzeniu, 
nie więcej niż 

 
oC 

PN-
EN 
1427 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
11 

 
1 
0 

Temperatura 
łamliwości, 
nie więcej niż 

 
oC 

PN-
EN 
1259
3 

Nie 
ok- 
reśla 
się 

 
-5 

 
-8 

 
-10 

 
-12 

 
-15 

 
-16 
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D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI DLA DRÓG I ULIC 
LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i stosuje 
się do: 
- dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
- przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
- placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
- chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
- ścieżek rowerowych, 
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej 
architektury drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. i stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Betonowa kostka brukowa 
- odmiana : kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), kostka 
 dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
 barwionej grubości min. 4 mm, 
- barwa : kostka szara z betonu niebarwionego, kostka kolorowa, z betonu barwionego 
 (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
- wzór (kształt) kostki : określony przez producenta, 
- wymiary : określone przez producenta, w zasadzie : długość od 140 do 280 mm, 
 szerokość od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, grubość od 55 
 do 140 mm, przy czym zalecane grubości są 40, 60, 80 i 100 mm. Pożądane jest, 
 aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
 umożliwiały wykonanie warstwy szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
 przecinania elementów w  trakcie ich wbudowania w nawierzchnię. 
- Cechy fizyko-chemiczne : określa PN-EN 1338w sposób przedstawiony w tabeli : 
 
  

 
L.p. 

 
Cecha 

 
Zał 

 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 

od zadeklarowanych wymiarów 
kostki grubości       < 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długość szerokość grubość 
 

± 2 ± 2 ± 3 
± 3 ± 3 ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowa- 
nia (jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm), przy 
długości pomiarowej  300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość wklęsłość 

 
1,5 1,0 
2,0 1,5 

2 Cechy fizykomechaniczne 
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2.1 Odporność na zamrażanie / 
odmrażanie z udziałem soli 
odladzających (wg kl. 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2

 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg kl. 
3 oznaczenia H normy) 

G 
i 
H 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, 

wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 
≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

 

2.5 Odporność na poślizg / 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia), 

3 Cechy wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne, 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

3.3 Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

 
 
W zależności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, zaleca się, aby jej grubość 
wynosiła co najmniej: 
- 4 cm w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach), 
- 6 lub 7 cm w przypadku ruchu pieszego i pojazdów niemechanicznych oraz mało 
 intensywnego ruchu samochodów osobowych o masie do 3,5 t, 
- 8 cm w przypadku intensywnego ruchu samochodów osobowych, ciężarowych i 
 innych ciężkich pojazdów, 
- 10 cm w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na placach  , 
 przy ciągłym ruchu ciężkich pojazdów. 
 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 
 lub 3 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo 
 miał (0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
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- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
 wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uŜytku 
 spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
 wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 88/B-32250), 
c) do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 
d) do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg b), 
e) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-  
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
 kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
 poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie 
 odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnienie szczelin w 
 nawierzchniach z betonu cementowego”, 
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
 mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg b) 
 lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na , powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym,  zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem z innymi materiałami 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
  
Krawężniki, obrzeża i ścieki 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 
 posiadającego aprobatę techniczną, 
b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 
c) ścieki wg ST D-08.05.00 
 
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg a i b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST D- 
 08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” i D-
 08.05.00„Ścieki” 
 
 
3 SPRZĘT 
 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice” 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

77

 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniącą kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
 
4 TRANSPORT 
 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Krawężniki i obrzeża podczas transportu należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładach drewnianych, 
długością w kierunku jazdy. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT  
 
Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. 
  
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i może 
obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 
wskaźniku piaskowym WP ≥ 35 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
1) wykonanie podbudowy, 
2) wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4) ułożenie kostek z ubiciem; 
5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6) wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Przy wykonaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyż nie występują zwykle poz. 1,6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 – 
wypełnienia szczelin piaskiem. 
Przykłady konstrukcji nawierzchni podano na końcu ST. 
 
Podbudowa 
Podbudowa powinna być zgodna z dokumentacją a jej wykonanie powinno odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich ST, a inne rodzaje podbudów odpowiadać wymaganiom norm 
lub wytycznych IBDiM 
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Obramowanie nawierzchni 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w odpowiednich ST, krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać 
przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane 
jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży. 
 
Podsypka 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać  ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejsze niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cem.-piask. powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją, a w przypadku braku ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cem.-piask. zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie mechaniczne 
zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 
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powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe, ewentualnie przestrzeń uzupełnić kostką ciętą, 
przycinaną na budowie. 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cem.-piask. zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
 
Ubijanie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego i należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Do ubicia nawierzchni nie 
wolno używać walca. 
 
Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, 
spoiny należy wypełnić : 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cem.-piask., jeśli nawierzchnia jest na podsypce cem.-piask. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po bfitym polaniu wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę cem.-piask. zaleca się przygotować w 
betoniarce. Spoiny można wypełniać przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić 
spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Po wypełnieniu spoin zaprawą nawierzchnię należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 
deseniami układania. 
 
W przypadku układania kostek na posypce cem.-piask. i wypełnianiu spoin zaprawą, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 
projektową względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm i być wypełniona trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.e. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach , w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). zaleca się wykonywać szczeliny 
podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na posypce cem.-piask. ze spoinami 
wypełnionymi zaprawą, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temp. średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Badania przed przystąpieniem do robot 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- aprobatę techniczną, 
- certyfikat lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
 charakterystycznych kostek, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 
b) w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
 prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
 które budzą wątpliwości. 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08.01.0102 

D-08.03.01; D-08.05.00 
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją pro- 
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5; odchyłki od 
projektowanej grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z 
kostki 
a) zgodność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha- 
rakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 [9] łatą czteromet- 
rową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z po- 
ziomnicą i pomiarze prześwitu kli- 
nem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą niwela- 
cji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- 
todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze- 
niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera 

 
Badania wykonanych robót 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice” 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

81

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

    przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin 
i szczelin 

Wg pktu 5. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
 drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
 mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
 ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
 i łatą. 
10. PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe 
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Z a ł ą c z n i k 

 
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430) 
 
1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego 
 
1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71�335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 
  

 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336�1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 
  

 

 
 
1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001�2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 
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2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie 
zamieszkania (na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >100 MPa) 

 

 
3. Nawierzchnia chodnika 
 

a) z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej ��2500 kg, na podłożu 
G1 o module sprężystości (wtórnym) >80 MPa 

 

 b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 

 
4. Nawierzchnia ścieżek rowerowych 
 

 

 
 
5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na 
parkingu) 
 
5.1. dla samochodów o masie całkowitej ��2500 kg, na podłożu G1 o module 
sprężystości (wtórnym) <100 MPa 

 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Gajowej w Sołectwie Leboszowice” 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

84

5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >120 
MPa 
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D-05.03.26a. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI 
ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nowych i przebudowywanych nawierzchni 
asfaltowych z geosiatkami opóźniającymi powstawanie w warstwie ścieralnej i wiążącej, 
spękań odbitych zlokalizowanych w miejscach : 
- nieszczelności podbudowy i warstw nawierzchni leżących niżej, 
- poszerzeń istniejących nawierzchni , 
 i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
 drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Geosiatka powinna mieć właściwości zgodne z aprobatą techniczną IBDiM oraz 
odpowiadać zaleceniom materiałowo-konstrukcyjnym dla siatek z włókien syntetycznych 
 

 
Lp. 

 
właściwości 

 
jednostka 

wymagania dla geosiatki 
przeplatanej 
w węzłach 

ciągnionej 

         
 

1 
 
Siła zrywająca, min. 

 
kN/m 

 
50 

 
14 

2 Wydłużenie przy zerwaniu, max. % 14 14 
3 Siła rozciągająca przy wydłużeniu 1% (moduł 

sieczny),min. 
 

kN/m 
 

3 
 

2 
4 Powierzchnia oczek siatki, łącznie, min. % 70 70 
5 Wymiar oczek siatki, min. lub dwukrotnie 

większy od max. ziarna w mieszance 
mineralno-asfaltowej 

 
mm 

 
20x20 

 
20x20 

6 Odporność na temperaturę, min. do 0C 190 148 
7 Siła zrywająca przy wydłużeniu 1%, min. tj. 

moduł sieczny, min. 
kN/m 
kN/m 

2 
200 

2 
200 

 
 
Zaleca się stosowanie kompozytu typu HaTelit ® C 40/17 lub o parametrach nie gorszych. 
 
Geosiatka może być składowana na placu budowy w suchym miejscu, na czystej i gładkiej 
powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej pod warunkiem, Ŝe jest nawinięta 
na tuleję lub rurę w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca się zdejmować przed 
momentem wbudowania. 
 
Lepiszcze do przyklejania siatki : 
a) kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem, szybkorozpadowa wg EmA- 
 99, posiadająca aprobatę techniczna IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP, 
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97, posiadający aprobatę techniczna IBDiM; 
 zaleca się asfalty: DE 150 C i DE 250 C. 
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Do uszczelnienia pęknięć i szczelin nawierzchni należy stosować zalewę asfaltową „na 
gorąco” lub masę uszczelniającą na zimno, ew. gruntownik, sznur uszczelniający itd. 
 
Do połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo 
przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni należy 
stosować taśmy asfaltowo- kauczukowe samoprzylepne z asfaltu modyfikowanego 
polimerami w postaci wstęgi , przy czym szerokość taśmy powinna być równa grubości 
wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować 
przy szerokościach naprawianych do 1,5 m, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach 
większych od 4 m. 
  
3. SPRZĘT 
 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien dysponować : 
a. przecinarką z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, 
b. sprężarką o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, 
c. szczotką mechaniczną o mocy co najmniej 10 kW 
d. frezarką sterowaną elektronicznie, (do małych robot za zgodą Inżyniera sterowaną 
 mechanicznie) zapewniającą zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń 
 poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu, 
e. skrapiarką do asfaltu i emulsji asfaltowej zapewniającą stały wydatek lepiszcza. (do 
 większości robót można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą 
spryskującą) 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folia, chroniąc materiał 
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem, układając je poziomo, nie więcej niż w 3 warstwach. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 
odbitymi powinny być zgodne z dokumentacją techniczna, ST i ustaleniami producenta 
geosiatek. 
 
Rozbiórkę nawierzchni poprzez frezowanie należy wykonać do głębokości, szerokości i 
pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową, gwarantującą pozostawienie jak 
najmniejszych rowków, nie większych niż 10 mm. 
 
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki 
należy wykonać poprzez: 
- dokładne usunięcie wszystkich zanieczyszczeń , nie będących integralną jej częścią 
- oczyszczenie całej nawierzchni 
- bardzo dokładne oczyszczenie przestrzeni wgłębnych : pęknięć, spękań, powierzchni 
 bocznych i dna 
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- uzupełnienie starego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach gdzie 
 występują znaczne jego ubytki. Nierówności mierzone pod 4-metrową łatą ,  nie 
 powinny być większe od 5 mm. 
 
Ułożenie geosiatki plecionej powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty 
technicznej przestrzegając równocześnie następujących czynności: 
- geosiatka powinna być układana na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie 
 emulsji w ilości określonej przez producenta, (około 400-450 g/m2) 
- geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań , wstępnie naprężając, 
- siatki plecione rozłożone z rolki wzdłuż osi przymocowuje się na początku kołkami 
 stalowymi wbijanymi w dolną warstwę, 
- geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 
 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. Zakładkę zaleca się skropić 
 lepiszczem w ilości 300 g/m2, 
- geosiatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, 
 stopniowo do wydłużenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. 
- po naprężeniu siatki można w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby 
 pozostało 10 cm do obrysu tych urządzeń, 
- jeżeli geosiatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w 
 stosunku do spoiny o min. 500 mm, 
 
Przy stosowaniu geosiatek ciągnionych obowiązują następujące różnice wykonawcze: 
- ilość emulsji asfaltowej do skropienia powinna wynosić 1400-2000 g/m2 
- początek siatki mocuje się przy zastosowaniu perforowanej taśmy stalowej i 
 stalowych kołków ; odstęp między kołkami wynosi 1-2 oczek siatki, 
- siatka powinna być żi utrzymana w poziomie, bez sfalowań. Rozciąganie 
 przeprowadza się stopniowo, aż do wydłużenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. 
Następnie krawędź geosiatki przymocowuje się do warstwy dolnej przy pomocy kołków 
stalowych, a włókna podłużne łączy się z kolejną siatką przy pomocy łączników 
zaciskowych. 
 
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być 
pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową. W czasie wykonywania robót 
temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 150C, a temperatura skrapianej 
nawierzchni 100C. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce za wyjątkiem 
ruchu technologicznego. 
 
Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu  
geosiatki. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać 
się ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Dopuszcza się na małych 
powierzchniach układać warstwy ręcznie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
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- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.  
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  

 
Lp. 

 
wyszczególnienie badań i pomiarów 

 
częstotliwość badań 

 
wartości dopuszczal. 

       
 

1 
 
Sprawdzenie robót rozbiórkowych naw. 
(ocena wizualna z ew. pomiarem) 

 
co 25 m w osi i przy 

krawędziach 

 
max. 10 mm rowki po 

frezowaniu 
2 Sprawdzenie wypełnienia spękań w 

nawierzchni 
każdą szczelinę lub 

spękanie 
wg ST 

3 Sprawdzenie oczyszczenia podłoża (ocena 
wizualna) 

całe podłoże brak luźnych odprysków 
i kurzu 

4 Badanie skropienia lepiszczem podłoża 
(wg ST) 

całe podłoże wg ST 

5 Badanie ułożenia geosiatki (ocena 
wizualna wg ST) 

cała siatka wg ST 

6 Badanie warstwy nawierzchni asfaltowej 
(wg ST) 

wg odpowiedniej ST wg odpowiedniej ST 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatką 
powierzchni nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Specyfikacje techniczne 
1.   D-M-00.00.00. 
2.  D-01.02.04. 
3.  D-04.03.01. 
4.   D-04.04.00.-04.04.03. 
5. D-04.08.01. 
6. D-05.03.05. 
7. D-05.03.11. 
 
Inne dokumenty 
1. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. 
3. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,  GDDP-
 IBDiM, Warszawa, 2001 r. 
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z umocnieniem skarp, rowów i ścieków przez : 
- humusowanie, obsianie, darniowanie, 
- zastosowanie elementów prefabrykowanych, 
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
 
2.  MATERIŁY 
 
D a r n i n a. Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. 
Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy 
wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość 
od 25 do 50 cm i grubości od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie 
wbudowana, jeżeli nie, to należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na 
wysokość nie większą niż 1 m. 
 
N a s i o n a t r a w. Wybór gatunku traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, 
spełniające wymagania PN-R-65023. 
 
S z p i l k i , p a l i k i. Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi 
lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane, grubości od 1,5 do 
2,5 cm, długości od 20 do 30 cm. Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie  z BN-
65/9226-01. 
 
ś w i r i  mieszanka wg PN-B-11111. P i a s e k  wg PN-B-11113. 
C e m e n t  wg  PN-B-19701. 
Z a p r a w a  cementowa wg PN-B-14504 i PN-B-14501. 
P r e f a b r y k a t y . Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z 
dokumentacją. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować : 
a. równiarką, 
b. walcem gładkim i żebrowanym, 
c. ubijakiem o ręcznym prowadzeniu, 
d. płytą ubijającą. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Dowolne środki transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
H u m u s o w a n i e powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do dolnej. 
Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 
nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia od 5 do 20 cm w zależności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. Ułożoną warstwę należy lekko zagęścić przez ubicie 
ręczne lub mechaniczne. 
 
O b s i a n i e powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w okresie wiosny lub 
jesieni. Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
  
D a r n i o w a n i e należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie 
konieczności we wrześniu i październiku. Powierzchnia do darniowania powinna być 
dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą humusu. 
Darniowanie kożuchowe układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. 
Dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 
cm. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem. Układając darninę na skarpach 
o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej 
niż 2 szt. na płat. 
Darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m), pasami 
nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 450, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty 
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją. Ułożone płaty darniny należy uklepać 
ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. Pola okienek powinny być obsiane mieszanką 
traw. 
 
U k ł a d a n i e elementów prefabrykowanych. Typowymi elementami stosowanymi dla 
umocnienia skarp i rowów są: 
- płyty ściekowe – typ korytkowy wg KPED-01.03. 
- płyty ściekowe – typ trójkątny wg KPED-01.05. 
- prefabrykaty ścieku skarpowego – typ trapezowy wg KPED-01.25. 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinny być zagęszczone do 
wskaźnika Is= lub > 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-
piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić. Elementy prefabrykowane należy układać z 
zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją. Spoiny 
pomiędzy płytami wypełnić zaprawą cementowo- piaskową o stosunku 1:2. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
a. wykonanie humusowania i obsiania 
b. wykonanie darniowania 
c. wykonania umocnień elementami prefabrykowanymi : wskaźnik zagęszczenia gruntu 
 w korycie, szerokość dna koryta (tolerancja +/- 2 cm), odchylenie linii ścieku w planie, 
 równość górna ścieku (dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m –1 cm), dokładność 
 wypełnienia szczelin między prefabrykatami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
a. m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, 
 obsianie, darniowanie, brukowanie 
b. m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy : 
1. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
 żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 Piasek 
4. PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe. 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
  
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa. 
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
8. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
 
Inne dokumenty : 
 
1. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski : Drogowe roboty ziemne 
2. Roman Edel : Odwodnienie dróg 
3. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa 
 1979, 1982 
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D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami i na drogi boczne 
i  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są: 
- prefabrykaty rurowe – z betonu klasy co najmniej B-30, gładkie, bez pęknięć i rys, 
 dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, 
 których głębokość nie przekracza 5 mm, odchyłki wymiarów wg PN-B-02356, 
 składowanie na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, 
- rury PVC grubościenne 
- kruszywo do betonu – które spełnia wymagania PN-B-06712, składowanie w 
 warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
 innymi asortymentami lub jego frakcjami, na równym, utwardzonym i odwodnionym 
 podłożu, 
- cement – który spełnia wymagania PN-B-19701, cement portlandzki zwykły (bez 
 dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25, 
 cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08, 
- woda – powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250, bez badań 
 laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, 
- mieszanka kruszywa naturalnego – do wykonania ławy fundamentowej powinna 
 spełniać wymagania PN-B-06712, 
- drewno – na deskowanie powinno spełniać wymagania PN-D-96000, 
- materiały izolacyjne – emulsja kationowa wg BN-68/6753-04, roztwór asfaltowy do 
 gruntowania wg PN-B-24622, lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-
 96177, papa asfaltowa wg BN-88/6751-03, wszelkie inne materiały izolacyjne 
 sprawdzone  doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną – za zgodą 
 Inżyniera, 
- zaprawa cementowa – marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-1450 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek, 
 betoniarek, 
 dozowników wagowych do cementu, 
 sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

 
4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w ST D-03.01.01 
„Przepusty pod koroną drogi”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

 odwodnienia, 
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na 

którym będzie wykonywany przepust, 
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST. 

  
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
do wykonywania przepustu. 
 
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być 
wykonana: 

 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST 
D- 

 04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”, 
 z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
 dla wymiarów w planie +/-5 cm, 
 dla rzędnych wierzchu ławy +/-2 cm. 

 
Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01. Styki rur 
należy wypełnić zaprawą cementową i uszczelnić materiałem zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
 
Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg 
PN-B- 06251 
 
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza 
niż  B- 
15. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy 
 zagruntować przez: 

 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni 
wilgotnych, 

 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi 
metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron 
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność 
zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej 
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481z tolerancją  -20%, +10%. 
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i ST. 
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. W zależności od materiału użytego do umocnienia,  
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wykonanie robót powinno być zgodne z ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i 
ścieków”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z ST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną 
drogi”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa 
 elementów budowlanych z betonu 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku 
  
 agresywnych wód gruntowych 
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności 
8. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
 stabilizowanego cementem. 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na 
 taśmie aluminiowej 
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych 
18. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 
 żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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D-06.03.01.  ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad 
związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnieniem zaniżonych poboczy i 
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w ST D-05.01.00 
„Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
 równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
 równiarek do profilowania, 
 ładowarek czołowych, 
 walców, 
 płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
 przewoźnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych 
środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem 
mechanicznym Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 
nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce 
odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. 
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do 
wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co 
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1]. 
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W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je 
uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza 
wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 
3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału 
uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w ST D-05.01.01 
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu 
gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi 
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać 
spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać 
śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
  
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1]. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych 
do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według ST D-05.01.00 
„Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki 
uzupełniającej 

2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym 
poboczu 

2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 
uzupełnianych poboczach 

2 razy na 1 km 

 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna  
co 50 m 

3 Równość poprzeczna 

 
 
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
+/-1%. 
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Nierówności podłużne i poprzeczne  należy  mierzyć  łatą  4-metrową  wg  BN-68/8931-04 
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
 łatą 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
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D-06.04.01 ROWY 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów i stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek lemieszowych, 
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
- urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Przy wykonywaniu robót można korzystać z dowolnych środków transportowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i 
krzaków w obrębie rowu. 
Pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodne z PN-S-02204 dla rowu przydrożnego 
w kształcie: 
a) trapezowym – szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 
 głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i najniższej 
 krawędzi górnej rowu; 
b) trójkątnym – do wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy 
 wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 
 m do0 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
c) opływowym – dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne 
wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 
1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako 
różnica poziomów dna i najniższej krawędzi górnej rowu; 
- dla rowu stokowego – kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, 
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być 
oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i 
zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 
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- dla rowu odpływowego – kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, 
głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o 
promieniu co najmniej 10,0 m. 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%, w wyjątkowych 
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m – 0,1%. 
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
- w gruntach piaszczystych – 1,5%, 
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych – 2,0%, 
- w gruntach gliniastych i ilastych – 3,0%, 
- w gruntach skalistych – 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
- matą trawiastą – 2,0%, 
- darniną – 3,0%, 
- faszyną – 4,0%, 
- brukiem na sucho – 6,0%, 
- elementami betonowymi – 10,0%, 
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej – 15,0%. 
Roboty wykończeniowe – namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i  
skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów: 

lp wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny  rowu 1 km na każde 5 km drogi 
2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 
Spadek podłużny rowu powinny być zgodne z dokumentacją, z tolerancją ± 0,5% spadku; 
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją ± 5 cm; 
Powierzchnia skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie 
powinien Przekraczać 3 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1.   PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 
Inne materiały 
1. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
2. Roman Edel: Odwodnienie dróg 
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D-08.01.01.  KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników : 
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
 i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
 drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Krawężniki betonowe – klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkcji 
krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 klasy B25 i B30 
Ława betonowa – beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 Ława żwirowa – żwir wg PN-B-
11111 
Ława tłuczniowa – tłuczeń wg PN-B-11112 
Masa zalewowa – wg BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej 
Cement – cement portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo – wg PN-
B-06712 
Woda – wg PN-B-32250 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niż 32,5 wg PN-B-06711 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować betoniarką przeciwbieżną, wibratorem płytowym i 
ubijakiem mechanicznym 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport krawężników w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy 
 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
Wykonanie ławy – koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik 
zagęszczenia dna koryta powinien wynosić co najmniej 0,97 wg metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 a ław betonowych ponadto zgodne z 
PN-B-06251, Przy ławach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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Ustawienie krawężników – odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna 
wynosić 12 cm, a w miejscach wjazdów do posesji i zejść dla pieszych 3 do 5 cm. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie krawężników 
na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonane na podsypce z piasku grubości 
warstwy 3 do 5 cm po zagęszczeniu, a na ławie betonowej na podsypce z piasku lub 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm. Spoiny krawężników nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem lub piaskiem, a krawężników 
na ławie betonowej zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
a. badanie krawężników i pozostałych materiałów 
b. wykonanie koryta pod ławę 
c. wykonanie ław 
d. ustawienie krawężników 
 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
a. wykonanie koryta pod ławę, 
b. wykonanie ławy, 
c. wykonanie podsypki, 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy : 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
 geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 Piasek 
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10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru 
 
 
Inne dokumenty : 
 
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 
1979 i 1982 r. 
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D-08.02.02.  CHODNIK  Z  BRUKOWEJ KOSTKI 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej i stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą na długości i szerokości 
��3 mm, na grubości ��5 mm. 
 
Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych : 
- cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701, 
- kruszywo mineralne wg PN-B-06712, 
- woda powinna być odmiany 1 i odpowiadać PN-B-32250 
- dodatki : p l a s t y f i k a t o r y zapewniające gotowym wyrobom większą 
 wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i 
 działanie soli,  b a r w n i k i zapewniające kostce trwałe wybarwienie 
 
3. SPRZET 
 
Małe powierzchni chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Duże powierzchnie gdy 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można wykonywać mechanicznymi 
urządzeniami układającymi. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
 
Kostki betonowe transportowane są w opakowaniu foliowym spiętym taśmą stalową lub na 
paletach producenta, co gwarantuje przewóz w nienaruszonym stanie. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli przewidziana jest podbudowa, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami  
określonymi w odpowiednich ST. 
 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zmieść nawierzchnię. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
- sprawdzenie podłoża – dopuszczalna tolerancja głębokości koryta +/-1 cm, 
 szerokości +/-5 cm. 
- sprawdzenie podsypki 
- sprawdzenie wykonania chodnika – szerokości i wypełnienia spoin, prawidłowości 
 ubijania, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor jest zachowany 
- sprawdzenie równości chodnika co najmniej raz na 150-300 m2, jednak nie rzadziej 
 niż raz na 50 m chodnika. Prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm, 
- sprawdzenie profilu podłużnego w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej 
 niż co 100m. Odchylenie niwelety nie mogą przekraczać +/-3 cm, 
- sprawdzenie przekroju poprzecznego szablonem i poziomicą co najmniej raz na 150-
 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
 odchylenie +/-0,3% 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy : 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocen 
 zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 
Inne dokumenty : 
Nie występują. 
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D-08.03.01.  BETONOWE  OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego i stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Obrzeża wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, do produkcji obrzeży stosować beton 
wg PN-B- 06250, klasy B25 i B30  
Żwir do wykonania ławy wg PN-B-11111  
Piasek do wykonania ławy wg PN-B-11113 Cement wg PN-B-19701 
Piasek do zapraw wg PN-B-06711 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport obrzeży po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0.7 wytrzymałości 
projektowej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonać wg PN-B-06050. Podsypkę (ławę) wykonuje 
się ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu z polewaniem 
wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
a. badanie obrzeży i pozostałych materiałów 
b. wykonanie koryta pod ławę 
c. wykonanie ław 
d. ustawienie obrzeży 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
  
8. ODBIOR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Normy : 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
 geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 żwir i mieszanka. 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. 
 Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowiska tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D-08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram o nawierzchni : 
- z kostki kamiennej, 
- z klinkieru, 
- z płyt betonowych sześciokątnych i kwadratowych, 
- z kostki brukowej betonowej, 
- z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są: 
- kostka kamienna nieregularna lub rzędowa odpowiadająca wymaganiom PN-B-
 11100 
- klinkier drogowy odpowiadający wymaganiom BN-77/6741-02 
- płyty drogowe betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/02 i BN-
 80/6775-03/01 
- kostka brukowa betonowa o wysokości 80 mm odpowiadająca wymaganiom 
 podanym w ST D-05.03.23. 
- mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiadająca wymaganiom podanym w ST D-
 05.03.05. 
- piasek na podsypkę odpowiadający wymaganiom PN-B-11113 
- piasek na podsypkę cem.-piask. odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
- piasek do zaprawy cementowej odpowiadający wymaganiom PN-B-06711 
- żwir do ław pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 
- tłuczeń i kliniec do ław pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 
- beton na ławę betonową pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-06250 
 klasy B 15 lub B 10 
- cement do wytwarzania betonu i zaprawy odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 
 klasy nie niższej niż 32,5 
- kruszywo do betonu odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 
- woda odmiany „1” odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w ST dla 
poszczególnych rodzajów nawierzchni. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wymagania dotyczące transportu materiałów użytych do budowy nawierzchni wjazdów i 
wyjazdów podano w poszczególnych ST. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z 
wymaganiami ST D- 04.01.01. 
Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być zgodny z PN-B-06050 
Wykonanie warstwy odsączającej powinno być zgodne z ST D-04.02.01. 
Wykonanie obramowania nawierzchni przy zastosowaniu krawężników należy wykonać 
zgodnie z ST D-08.01.01. 
Wykonanie podbudowy powinno być zgodne z ST : 
- podbudowa z kruszywa naturalnego, wg ST D-04.04.01. 
  
- podbudowa z kruszywa łamanego, wg ST D-04.04.02. 
- podbudowa z tłucznia kamiennego, wg ST D-04.04.04. 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST D-04.05.01. Wykonanie 
 nawierzchni powinno być zgodne z ST : 
- nawierzchnia z kostki kamiennej, wg ST D-05.03.01. 
- nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg ST D-05.03.03. 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D-05.03.23. 
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D-05.03.05. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBOT 
 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki Inżynierowi do 
akceptacji. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania : 
- koryta i podłoża, 
- warstwy odsączającej, 
- obramowania nawierzchni, 
- podbudowy, 
- nawierzchni. 
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje wg odpowiednich 
ST. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- wykonane koryto, 
- wykonana warstwa odsączająca, 
- w3ykonane obramowanie, 
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- wykonana podbudowa. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszyw3a mineralne do betonu 
5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
6. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych. świr i mieszanka 
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw. dróg. Piasek. 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
 zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 
12. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
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D-08.05.01. 
ŚCIEKI  Z  PREFABRYKOWANYCH  ELEMENTOW  BETONOWYCH 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych  elementów 
betonowych : 
- ścieków ulicznych przykrawężnikowych, 
- ścieków terenowych, 
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Beton na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym PN-B-19701. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
Woda powinna być „odmiany I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712. Piasek do zaprawy cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
07711. 
 
Prefabrykowane elementy betonowe do wykonania ścieków powinny odpowiadać 
wymaganiom BN- 80/6775-03/01. Kształt i wymiary ścieków, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektowa. Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-
06250 klasy co najmniej 25.Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. Wytrzymałość betonu 
na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu. Powierzchnia 
bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie równe i proste. Wklęsłość 
lub wypukłość nie powinna przekraczać 3 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
prefabrykatów: 
- na długości ± 10 mm 
- na wysokości i szerokości ± 3 mm 
 
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04. 
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3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
 cementowo- piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu 
wg BN- 88/6731-08. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z 
dokumentacja projektowa. 
 
Wykop pod ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek jest 
ława z oporem. Dla ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora. 
 
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02. Klasa betonu do 
wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja nie 
stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. Wykonanie ławy 
betonowej lub żwirowej podano w ST D-08.01.01. 
 
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem a 
układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2, przy czym powinny mieć co 
50 m spoiny wypełnione masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. Jeżeli 
do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED 
– karta 01.03., to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą 
zalewową. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
W czasie robót należy sprawdzić, czy wymiary wykopu oraz zagęszczenie podłoża są 
zgodne z dokumentacją projektową. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 
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Sprawdzeniu wykonania ławy podlegają: 
- linia ławy w planie z tolerancją kierunku ± 2 cm na każde 100 m ławy, 
- niweleta górnej powierzchni ławy z tolerancją ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
- grubość ławy co 50 m z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej , 
- szerokość górnej powierzchni ławy co 50 m z tolerancją ± 10% szerokości 
projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy co 50 m, 1 cm prześwitu pod czterometrową łatą. 
Sprawdzeniu wykonania ścieku podlegają: 
- niweleta ścieku z tolerancją ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku, 
- równość podłużna ścieku co 50 m, 0,8 cm prześwitu pod czterometrową łatą, 
- wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 m, 
- grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, z tolerancją ± 1 cm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykop pod ławę, 
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych 
Inne dokumenty 
10. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 r. 
11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt–Warszawa 
1987r. 
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D-10.06.01.  PARKINGI I ZATOKI 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania poziomego dróg i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót na drogach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 
- parkingów, 
- zatok autobusowych, 
- zatok postojowych. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały na podsypkę cementowo-piaskową: 
-      piasek wg BN-87/6774-04 
- cement wg PN-88/B-30000, dostarczanie i przechowywanie wg BN-88/6731-08 
- na podsypkę cementowo-piaskową – cement portlandzki marki 25 
- do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową – cement portlandzki marki 35 
- woda – „odmiany I” wg PN-88/B-32250 Krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe 
-      krawężniki wg BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.04 
-      płyty chodnikowe wg BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.03 
- obrzeża chodnikowe wg BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.04 Materiały do 
 wykonania podbudowy 
- grunt lub kruszywa stabilizowane cementem wg ST-04.05.01 
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie wg ST-D-04.04.01 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg ST D-04.04.02 
- chudy beton wg ST D-04.06.01 Materiały do nawierzchni parkingów i zatok 
- mieszanka mineralno-bitumiczna wg ST D-05.03.05 
- kostka betonowa brukowa wg ST D-05.03.23 
- kostka kamienna nieregularna wg PN-58/S-96026 Materiały do robót 
 wykończeniowych 
- materiały do umacniania skarp i rowów poprzez humusowanie, obsianie i 
 darniowanie wg ST D-06.01.01 
- pospółka do umocnienia pobocza wg BN-66/6774-01 Materiały do wykonania 
 odwodnienia 
- dla kanalizacji deszczowej wg ST D-03.02.01 
- dla ścieków z elementów prefabrykowanych wg ST D06.01.03 
- dla drenów wg ST D-03.03.01 Składowanie materiałów 
- składowanie materiałów wg odpowiednich ST 
 
3. SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu wg ST D-M-00.00.00 
 
4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu wg ST D-M-00.00.00 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty przygotowawcze - wg ST D-01.00.00 
Roboty ziemne – wykopy wg ST D-02.01.01, nasypy wg ST D-02.03.01 Podłoże – wg ST D-
04.01.01 
Podsypka cementowo-piaskowa – zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o 
średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 Mpa. Mieszanie 
podsypki w betoniarkach. Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ustawienie krawężników betonowych wg ST D-08.01.01, obrzeży betonowych wg ST D-
08.03.01, chodników wg ST D-08.02.00 
Odwodnienie powinno być wykonane zgodnie z ST D-03.02.01 Wykonanie podbudowy: 
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – wg ST D-04.01.01 
- podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem – wg ST D-04.05.01 
- podbudowa z chudego betonu – wg ST D-04.06.00 
- podbudowa z kruszywa naturalnego – wg ST D-04.04.01, 
- podbudowa z kruszywa łamanego – wg ST D-04.04.02 
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jeżeli jest to przewidziane 
 dokumentacją projektową lub ST – wg ST D-04.03.01 
Wykonanie nawierzchni : 
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – wg ST D-05.03.05 
- nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej – wg ST D-05.03.01, 
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – wg ST D-05.03.23, Roboty 
 wykończeniowe: 
- umocnienie skarp parkingów i zatok przez humusowanie, obsiewanie i ewentualne 
 darniowanie – wg ST D-06.01.01, 
- umocnienie skarp i rowów , np. brukowcem lub elementami prefabrykowanymi – wg 
ST D-06.01.02, lub ST D-06.01.03, 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów, oraz wymaganiami ST D-
01.00.00, 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową – na podstawie oględzin i pomiarów, oraz wymaganiami ST D-02.01.01 i ST D-
02.03.01, 
Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów, oraz wymaganiami ST D-
04.01.01, 
Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do profilu – na 
podstawie oględzin i pomiarów, oraz wymaganiami podanymi w ST w zakresie 
wytrzymałości na ściskanie, 
Kontrola jakości wykonania krawężników, obrzeży i chodników polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów oraz 
wymaganiami odpowiednich ST: D-08.01.01,  D-08.02.01,  D-08.03.01, 
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Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków poprzecznych – na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz wymaganiami odpowiednich ST: D-04.01.01, D-
04.05.01, D-04.06.00, D-04.04.01, D-04.04.02, D-04.03.01, 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową w zakresie konstrukcji, szerokości, rzędnych wysokościowych i spadków 
poprzecznych oraz wymaganiami odpowiednich ST: D-05.03.05, D-05.03.01, 05.03.23, 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności, apo przeprowadzeniu badań i 
pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (odtworzenie trasy, zdjęcie 
 humusu, wykonanie robót ziemnych, wykonaniu robót odwodnieniowych, koryta pod 
 konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża), 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
  
Normy : 

1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

  nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

  dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
  chodnikowe 

8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i 
  żwir i pospółka 

9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Piasek 
10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
  dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
  wymagania i badania 
11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
  dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
  drogowe 
12. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
  dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Ŝ  obrzeża. 
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D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI  BOCZNE 
 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zjazdów do gospodarstw i na drogi i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót na drogach. Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni najczęściej 
stosowanych przy wykonywaniu zjazdów (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na 
zjazdach 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie przepustów pod 
zjazdami, to materiały użyte do ich wykonania powinny odpowiadać wymaganiom ST D-
06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 
Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiadać 
wymaganiom ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, 
darniowanie”. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 
odpowiednich ST 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać 
wymaganiom według punktu 4 odpowiednich ST 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
06.02.01 
„Przepusty pod zjazdami”. 
Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny być z zasady wykonywane 
mechanicznie. Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje niewielki zakres 
robót, roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie. 
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom ST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według 
odpowiednich ST, Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie i 
ewentualne darniowanie powinno odpowiadać wymaganiom ST D-06.01.01 „Umocnienie 
skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności 
z:dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
Kontrola jakości wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z 
wymaganiami wg ST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”. 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
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- dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
- wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V 
 kat.” i ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
- dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 
rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych, 
- wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST. 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech 
geometrycznych zjazdów niż to podano w tablicy 1. 
 

 
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu 

Dopuszczalne odchylenia 
Nawierzchnia 

ulepszona 
Nawierzchnia 
nieulepszona 

Szerokość, cm 5 +10  i  -5 
Równość podłużna, mm 9 12 
Równość poprzeczna, mm 9 12 
Pochylenie poprzeczne, % 0,5 1,0 
Odchylenia osi zjazdu w planie, cm 5 10 
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm 0,5 2,0 
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw 

 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu 
badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z 
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu: 
- prac pomiarowych, 
- robót przygotowawczych, 
- robót ziemnych i ewentualnie przepustów, 
a. odbiorowi końcowemu, 
 
b. odbiorowi ostatecznemu. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywołanych w niniejszej specyfikacji 
technicznej. Dodatkowo obowiązuje: 
KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 
1979-82. 


