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1. Odtworzenie nawierzchni jezdni 

 

1.1. Nawierzchnia bitumiczna 

Należy:  

a) Odtworzyć warstwy nawierzchni bitumicznej w wykopie do KR3, a przypadku 

dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich do KR4 (Rysunek 1) 

b) Na każdej warstwie zastosować 20 cm odsadzki z każdej strony (Rysunek 1) 

c) Odtworzyć warstwę ścieralną używając ortogonalnych kształtów 

(Rysunek 3 i 4) 

d) Zabezpieczyć brzegi przed penetracja przez wodę (Rysunek 6, 7, 8) 

e) Nie zalewać ścieku masą bitumiczną (Rysunek 2, 3 i 5) 

f) Dobierać masę o odpowiedniej strukturze (np. drognoziarnistą, gruboziarnistą) 

(Rysunek 2, 5, 6) 

g) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

h) Zachować istniejącą niweletę 

i) Odtworzyć oznakowanie poziome (Rysunek 2) 

j) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

k) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Należy:  

a) Użyć elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu (Rysunek 11) 

b) Zastosować min. 15 cm podbudowy z cementu 8/10 (Rysunek 16) 

c) Zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 

piasek (Rysunek 12, 14) 

d) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

e) Zachować istniejącą niweletę 

f) Odtworzyć oznakowanie poziome (Rysunek 2) 

g) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

h) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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1.3. Nawierzchnia z płyt ażurowych 

Należy:  

a) Użyć elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu 

b) Zastosować min. 15 cm podbudowy z kruszywa przepuszczalnego 

c) Występujące w płytach pustki uzupełnić materiałem jaki występował przed 

przystąpieniem do robót (drobny grys, piasek, obsianie trawą) (Rysunek 13) 

d) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

e) Zachować istniejącą niweletę 

f) Odtworzyć oznakowanie poziome 

g) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

h) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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1.4. Nawierzchnia brukowa lub kamienna 

Należy:  

a) Użyć elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu 

b) Zastosować 10 cm podbudowy z cementu 8/10 

c) Zamulić szczeliny i uprzątnąć nadmiarowy piasek (Rysunek 12, 14) 

d) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

e) Zachować istniejącą niweletę 

f) Odtworzyć oznakowanie poziome 

g) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

h) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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1.5. Nawierzchnia nieutwardzona 

Należy:  

a) Wysypać warstwą 10 cm kruszywa, po czym zawałować 

b) Zachować istniejącą niweletę 

c) Odtworzyć oznakowanie poziome 

d) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

e) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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2. Odtworzenie nawierzchni chodników 

 

2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej oraz płytek betonowych 

Należy:  

a) Użyć elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu (Rysunek 11) 

b) Zastosować 10 cm podbudowy z cementu 8/10 

c) Zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 

piasek (Rysunek 12, 14) 

d) Krawężniki odtworzyć z elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu, 

a na miejsce krawężników kamiennych bezwzględnie należy umieścić również 

elementy kamienne 

e) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

f) Zachować istniejącą niweletę 

g) Odtworzyć oznakowanie poziome 

h) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

i) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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2.2. Nawierzchnia z płyt granitowych 

Należy:  

a) Do demontażu elementów użyć specjalistycznego sprzętu 

b) Użyć elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu (Rysunek 11) 

c) Zastosować 10 cm podbudowę z cementu 8/10 

d) Zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 

piasek (Rysunek 12, 14) 

e) Krawężniki odtworzyć z elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu, 

a na miejsce krawężników kamiennych bezwzględnie należy umieścić również 

elementy kamienne 

f) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

g) Zachować istniejącą niweletę 

h) Odtworzyć oznakowanie poziome 

i) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

j) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 
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2.3. Nawierzchnia bitumiczna 

Należy:  

a) Odtworzyć min. 5cm warstwy ścieralnej używając ortogonalnych kształtów 

(Rysunek 4) 

b) Zastosować min. 15 cm podbudowę z tłucznia kamiennego 

c) Zabezpieczyć brzegi przed penetracja przez wodę (Rysunek 6, 7, 8) 

d) Dobierać masę o odpowiedniej strukturze (np. drognoziarnistą, gruboziarnistą) 

(Rysunek 2, 5, 6) 

e) Krawężniki odtworzyć z elementów nieuszkodzonych lub nowego asortymentu, 

a na miejsce krawężników kamiennych bezwzględnie należy umieścić również 

elementy kamienne 

f) W przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 

szerokość występującej pustki (Rysunek 1) 

g) Zachować istniejącą niweletę 

h) Odtworzyć oznakowanie poziome 

i) Na prace powyżej 10m (liniowe) bezwzględnie dostarczyć dokumentację na 

odtworzenie 

j) Uzgodnienie dotyczące terenów zielonych uzyskać osobnym protokołem od 

Wydziału Terenów Zielonych 

 

  



- poprawne odtworzenie                                                             - niepoprawne odtworzenie 

10 

3. Przykłady poprawnych i niepoprawnych odtworzeń nawierzchni 

 

Rysunek 1 
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Rysunek 2 

 

 

Rysunek 3 
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Rysunek 4 
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Rysunek 5 
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Rysunek 6 
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Rysunek 7   
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Rysunek 8 
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Rysunek 9 

 

Rysunek 10 
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Rysunek 11 

 

 

Rysunek 12 
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Rysunek 13 

 

Rysunek 14 
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