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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych przy budowie sieci wodociągowej  dla miejscowości Poczołków-Leśnioki  gm. Zębowice.  

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 

i postanowieniami Kontraktu. 

Ponadto: 

 wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

 wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

 nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu                  

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

 plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru:  I

s

 = P

d
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Gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3

), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  

         optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               

z postanowieniami Kontraktu. 

2.  MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są : 

 grunt z wykopu - do wykonania nasypów.  

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora  Nadzoru. 

 grunt z  dokopu  kategorii II  

Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań : 

 wskaźnik różnoziarnistości > 5, 

 wskaźnik piaskowy > 35, 

 wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu      

i poleceniami Inspektora  Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
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odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie               

i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie       

i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru, sprzęt : 

 koparka samobieżna - 0, 05   0,60 m

3

,   

 spycharka gąsienicowa - 55  100 kM, 

 równiarka samobieżna - 10 - 16 m

3

, 

 walec samojezdny, wibracyjny, 

 płyta wibracyjna, samobieżna. 

 kafar gąsienicowy 2 - 3 Mg, 

 żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 

 wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 

powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora  Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru środki transportu : 

 samochód dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg, 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy 5 - 20 Mg, 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5 - 20 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych 

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków 

g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne) 

h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

i) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 

a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem           

i umocnieniami, zasypy, nasypy, podsypki)  związane z budową sieci wodociągowej 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi : 

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 

takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, 

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, 

spadków, osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 

Geodezyjną obejmującą : mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne                  

z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 

geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

5.4.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego wynika, że na trasie Poczołków – 

Leśnioki pod nadkładem gleby oraz lokalnie gruntu nasypowego do głęb. 3,0 m p.p.t. zalegają 

głównie piaski średnioziarniste.  Lokalnie w podłożu występują przewarstwienia warstw piasku 

zaglinionego. 

Występowanie wody gruntowej w badanym podłożu stwierdzono na głębokości 1,0 2,4 m p.p.t.  

Odwodnienie wykopów w tym przypadku przewiduje się  za pomocą igłofiltrów o rozstawie 

igieł  średnio co 1,0÷1,5 m.  Średnica igłofiltrów 50 mm. Pompowanie wody za pomocą pomp  z 

przystawką samozasysającą z napędem spalinowym lub elektrycznym. 

5.4.3. Roboty ziemne 

Projektowany wodociąg prawie w całości przewiduje się ułożyć bezwykopowo metodą 

sterowanego przewiertu horyzontalnego. 

W wykopach pionowych umocnionych wykonywane będą połączenia poszczególnych odcinków 

rurociągu wodociągowego, montażu kształtek (kolan, odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.).  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów rur.  

Wykopy  pod projektowany wodociąg wykonane będą mechanicznie i ręcznie  o ścianach 

pionowych umocnionych stalowymi wypraskami lub stalowymi obudowami prefabrykowanymi (klinksy). 

W miejscach przejść pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych przewidziano ułożyć kładki 

drewniane na czas wykonywania robót. Istniejące uzbrojenie podziemne nie zabezpieczone 

rurami ochronnymi podwiesić na czas robót w rynnach drewnianych.  

 

5.4.4. Wykopy 

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości 

około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 

przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości               

0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
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ręcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli 

tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

Umocnienie wykopów 

Wykopy punktowe dla rurociągów układanych w pasach drogowych przewidziano wykonać o 

ścianach pionowych umocnionych stalowymi wypraskami lub stalowymi obudowami 

prefabrykowanymi (klinksy). 

 Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4  

      (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW   z 19. 12. 1966r. ), 

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych.  

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy : 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

od  l cm.. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 

5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1 %. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 00.  

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 

Proctora.  

Zaleca się, aby: 

a) dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

b) dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

c) dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych 

od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 

gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać 

połowy grubości warstwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 

przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 

przewidzianymi do stosowania na budowie. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 

szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 

wymagane zagęszczenie. 
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5.4.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy 

humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać 

warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami  z zabezpieczeniem 

ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości spryzmowania humusu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 

 badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)                           

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                             

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

 wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

 badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie                                            

z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach              

w poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą,                   

co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych          

w ST lub odpowiednich normach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów są robotami tymczasowymi i nie podlegają obmiarowi robot..  

Obmiarowi robót podlegają roboty ziemne związane z wykonywaniem nasypów.  

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej 

ST. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych                         

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora  

Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.. 

Zasady szczegółowe : 

 objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 

projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne nasypów) w m

3

 gruntu 

rodzimego lub zagęszczonego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich  ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  Nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe : 

Proces odbioru powinien obejmować : 

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne" 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 

i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1. 3. niniejszej ST. 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje : 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia terenu robót 

c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności                         

i uzbrojenia terenu, 

e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

g) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 

h) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 

i) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 

j) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne) wraz z 

projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
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l) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich czasowe 

odwodnieniem 

m)  wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 

n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

o) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                             

i sprawdzeń  robót 

p) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 

q)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy  

r) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej                 

i kanalizacyjnej. Wymagania. 

 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.                                 

Żwir   i mieszanki.  

 PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

 PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 

Normy nieobowiązujące :  

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów 

Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 


