
STWIOR – SANGUSZKI TARNOWIEC 

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  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.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

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.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki



Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.

Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować

mechaniczne urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe można przewozić samochodami na paletach transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1 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 ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych
posiada aprobatę techniczną.



6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m:         ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm,

- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych   polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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 Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  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

ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.



10.2. Inne dokumenty

Nie występują.

KANALIZACJA DESZCZOWA
WSTĘP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru, elementów kanalizacji deszczowej w ramach budowy i modernizacji dróg gminnych.

2. Zakres stosowania SST

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na
drogach gminnych

3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z:

- wykonaniem studni rewizyjnych,

- ułożeniem kanałów PCV

- ułożeniem przykanalików

4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00."Wymagania Ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy

materiał musi posiadaa atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Stosowane materiały

Materiały stosowane do wykonania studni rewizyjnej

- Komora  robocza  studzienki  (powyżej  wejścia kanałów)  powinna być  wykonana  z kręgów żelbetowych
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 część 1. Zaprojektowano wykonanie studzienek
z kręgów Ø 100 cm i Ø 120 cm o wysokości h = 400, 300 lub 250 cm, z betonu klasy B45. Parametry
betonu: nasiąkliwość 5%, mrozoodporność F150, wytrzymałość 45 MPa.

- Komora robocza w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolityczna z betonu klasy
B45, parametry jw., odpowiadającego wymaganiom PN-B-06250 w gruntach nawodnionych, z dodatkiem
środka uszczelniającego.

- Płytę denną ustawiać na podwójnej papie na lepiku na podłożu z chudego betonu grubości 10 cm wg PN-S-
96013:1997,  ułożonym  na  podsypce  piaskowej  grubości  30  cm  wg  PN-B-11113:1996  o  wskaźniku
różnoziarnistości U ? 3,

- Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086,

- Studzienki  przykryć  prefabrykowanymi  płytami  pokrywowymi  żelbetowymi  wykonanymi  zgodnie  z
dokumentacją i odpowiadającymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81. DIN 4034, część 1 . 

- Właz kanałowy powinien być wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o średnicy 60 cm,

- Beton  B  30  do  wykonania  osadnika  przed  wlotem  do  studni  rewizyjnej,  posadowiony  na  podsypce
piaskowej jw. grubości 10 cm, Parametry: nasiąkliwość 5%, mrozoodporność F150, wytrzymałość 30 MPa.

- Pręty średnicy Ø 4,5 mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczających wlot do studni.

- Materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej.

Materiały przy układaniu rur kanalizacyjnych

-      rury PCV,



- mieszanka  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  do  podsypki,  obsypki  i  zasypki
rurociągów.

- materiały powłokowe do izolacji przeciwwilgociowej.

Materiały stosowane przy wykonywaniu przykanalików

- rury PCV,

- elementy PCV do wykonania złączy,
•1 piasek wg PN-B-79/B-06711 lub PN-B-11113:1996 
•2 Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki może być użyty piasek. 

Odbiór materiałów na budowie

Materiały  takie  jak  elementy  studni  żelbetowych  należy  dostarczya na  budowę  ze  świadectwami
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzia pod względem kompletności i zgodności z
danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzia oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed  wbudowaniem  poddac  badaniom  sprawdzającym  określonym
przez IN.

Składowanie materiałów na budowie

Rury PCV należy składować na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i
wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu rury
uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować.

Tam,  gdzie  powierzchnia  składowania  jest  nierówna,  należy  stosować  drewniane  kantówki,
zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną.

Armaturę ciężką i elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą.

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedłoży je do akceptacji IN przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w
aprobatach  technicznych  nie  mogą  być  wbudowane  i  powinny  być  usunięte  z  placu  budowy  na  koszt
Wykonawcy.

0 6. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Do prac montażowych należy użyć następującego sprzętu:

- koparka,

- płyta wibracyjna,

- dźwig samojezdny,

- sprzęt ręczny.

17. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.



Transport elementów kanalizacji:

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego
środka  transportu  spełniającego  wymagania  określone  przez  producenta.  Szczegółowe  środki  transportowe
powinny być zatwierdzone przez IN.

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według
wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

28. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca  przedstawi  IN do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram Robót  uwzględniający

wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż studni rewizyjnych, kanalizacji, 

Zakres robót przy wykonywaniu studni rewizyjnej

- wykonanie szalowania istniejącego wykopu,

- wykonanie podsypki piaskowej pod warstwę chudego betonu,

- ułozenie warstwy chudego betonu,

- ułożenie płyty dennej studni,

- ułożenie kręgów żelbetowych studni Ø 100 cm lub Ø 120 cm,

- wykonanie podłączeń rur kanalizacyjnych,

- ułożenie płyty przykrywającej,

- wykonanie podbudowy pod właz z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej,

- wykonanie izolacji pionowej studni,

- zasypanie wykopów wokół studni gruntem z wykopu z jego zagęszczeniem,

- demontażem szalowania wykopów, 

- wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm, pod osadnik przed studniami wpadowymi

- wykonanie osadników z betonu B30 dla studni rewizyjnych,

- wykonanie  krat  z  prętów  średnicy  Ø  4,5mm  ze  stali  nierdzewnej,  zabezpieczających  wlot  do  studni
wpadowych,

- montaż krat zabezpieczających wylot z osadnika do studni

Zakres robót przy wykonywaniu rurociągów

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ułożenie przykanalików zgodnie z podanym spadkiem,

- zasypanie przykanalika piaskiem

- zasypanie wykopu

39. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola  Jakości  obejmuje  sprawdzenie  zgodności  wykonanych Robót  z  Dokumentacją  Techniczną

i wskazaniami podanymi w ST.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów na podstawie atestów producentów oraz porównanie ich
cech z normami przedmiotowymi i oględziny zewnętrzne.



- sprawdzenie zagęszczenia podłoża, podsypek i fundamentów – wymagania zależnie od głębokości badanej
warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podłoża wykopu, obsypek i zasypek:
•1 Is =  0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni,
•2 Is = 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni.

- w przypadku fundamentu pod rury kanalizacyjne i warstwy chudego betonu:
•1 Is = 1,00 dla obu warstw.

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia prefabrykatów (równość powierzchni, spadek podłużny),

- sprawdzenie kompletności robót,

- przedstawienie  Inspektorowi  Nadzoru  wyników  badań  prefabrykatów,  potwierdzające  wymagania
określone w punkcie 2.4. niniejszej SST.

410. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru  dla poszczególnych elementów  kanalizacji są:

- wykonanie studni rewizyjnych– komplet (kpl.),

- wykonanie studni wpadowych  – komplet (kpl.),

- ułożenie rurociągów - metr (m)

511. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty ulegające zakryciu:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypek, fundamentów, obsypek i zasypki,

- ułożenie prefabrykatów rurowych,

- izolacja przeciwwilgociowa,
Odbiór  wykonanych  Robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanych  Robót  bez  hamowania  ich  postępu.  Montaż  studzienek
wpustowych  podlega  odbiorowi  Robót  ulegających  zakryciu  oraz  końcowemu  według  zasad  podanych  w
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

612. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich czynności dotyczących wykonania elementów kanalizacji, w tym:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i fundamentów,

- montaż kompletnych studni rewizyjnych,

- montaż kompletnych wpustów ulicznych z osadnikiem,



- ułożenie rurociągów,

- wykonanie obsypki i zasypek elementów kanalizacji, 

- ułożenie pokryw studni rewizyjnych,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie i przekazanie  wszystkich niezbędnych badań,  prób i  sprawdzeń oraz posiadanych atestów i
aprobat,

- uporządkowanie terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie,

- wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą  SST,  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

713. Przepisy związane

Normy

PN-87/B-01170 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe (typu ciężkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i -04).

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
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