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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
ANEKS 

DLA ZADANIA W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 
Opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) i 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) 

 
 

Nazwa zadania: 

„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy 
Branice” 

 
Zamawiający:  Gmina Lewin Brzeski 

Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski 
 
Adres obiektu budowlanego: 
Zadanie 1  działki nr 141/1, 191/6, 191/7, 191/8, obręb: 0116, Skorogoszcz 
Zadanie 2 działka nr 16/14 w Mikolinie, obręb 0120 Mikolin 
Zadanie 3  działka nr 28 w Golczowicach, obręb 0115 Golczowice 
  jednostka ewidencyjna: 160104_5, Lewin Brzeski 
 
Klasoużytek:  

LS IV - gleby leśne średniej jakości 
  Ps IV - pastwiska trwałe, gleby orne średniej jakości 
 
 
Struktura władania: 
Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nierucho-
mości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 4 grupy rejestrowej dzieli się na następujące 
podgrupy: 
  1)   podgrupa 4.1 - organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, 
  2)   podgrupa 4.2 - jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych, 
 
 
Opracował:  mgr. inż. Marcin Kulesza 
Data:   01.10.2021r. 
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W związku ze stanowiskiem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazującym, iż w par-
kach ujętych w rejestrze zabytków OWKZ nie zezwala się na wykonywanie ścieżek spacerowych o na-

wierzchni z betonu asfaltowego, wprowadza się niniejszym aneksem zmiany do Programy Funkcjonalno – 
Użytkowego w następujących punktach, które otrzymują nowe brzmienie. Pozostałe punkty PFU z dnia 

26.11.2018r. pozostają bez zmian. 
 
 

III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy mający posłużyć do ustalenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w zakresie obliczenia ceny 
oferty oraz wykonania prac projektowych i robót budowlanych dla zadania związanego inwestycji pn. "Ochrona 
różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice". 
  
Powstanie niniejszego opracowania pozwoli Zamawiającemu na ogłoszenie postępowania w trybie „zaprojek-
tuj i wybuduj”. 
W skład zamierzenia inwestycyjnego wchodzą: LS IV - gleby leśne średniej jakości, Ps IV - pastwiska trwałe, 
gleby orne średniej jakości. 
 
Celem  głównym zagospodarowania obszaru jest ochrona wartościowych okazów flory - rozbudowa szaty ro-
ślinnej z cennymi okazami drzew liściastych oraz stworzenie warunków bytowania dla rzadkich przedstawicieli 
fauny. Istotne jest również utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy użyciu infrastruktury informacyjnej, 
jak również wytworzenie warunków dla projektowanych, nowo powstałych nasadzeń. 
Modernizacja parku znacznie wpłynie na rozwój fauny i flory, zwiększy szansę przetrwania rzadkich gatunków 
roślin, owadów, ptaków. Zastosowanie poideł oraz instalacja budek lęgowych dla konkretnych gatunków ptac-
twa wpłynie na polepszenie ich warunków bytowania oraz rozrodu.   
 
Edukację przyrodniczą realizować będą tabliczki informacyjne oraz wytyczona ścieżka ekologiczna przeprowa-
dzona w sposób ograniczający wpływ antropostresu na istniejące na terenie parku cenne okazy flory i fauny. 
Nowe, planowane nasadzenia grup drzew i krzewów z rodzimych odmian wprowadzą wielopiętrowość prze-
strzeni. 
 
Na terenie parku będą odbywać się zajęcia ekologiczne na świeżym powietrzu. Znajdujące się na terenie parku 
elementy dawnych budowli zaadaptowane zostaną na siedziska dla zainteresowanych wiedzą osób.  
 
Dzięki zwiększeniu biomasy roślin krzewiastych zostaną utworzone miejsca dla drobnej zwierzyny, gadów, pła-
zów czy owadów – znacznie spokojniejsze, zaciszne, zacienione.  
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Teren będący zabytkowym parkiem przypałacowym, objęty ochroną konserwatorską stanowi element koryta-
rza ekologicznego, tj. ciągów rodzimej roślinności, zadarnionych pasów wzdłuż dróg i cieków wodnych. Pełni 
on kluczową funkcję w przemieszczaniu się zwierząt. Pas roślinności rodzimej biegnący wzdłuż rzeki Nysy Kłodz-
kiej spełnia odpowiednie warunki dając zwierzętom możliwość schronienia i dostęp do pokarmu. Park utwo-
rzono w stylu naturalistycznym, a główną oś wyznaczała aleja klonowa. Ponadto na opracowywanym obszarze 
można napotkać liczne okazy starodrzewia i kolekcję okazałych klonów, platanów i dębów - niegdyś stanowiący 
obszar zieleni przypałacowej. 
 
Obecnie po budynku pałacu, jak i pierwotnym układzie komunikacji pozostały mocno zatarte ślady. Komunika-
cja przebiega w sposób chaotyczny, niejednokrotnie wyznaczona przez powielające się przydepty. Północno - 
wschodnia część parku pielęgnowana jest w bardzo małym stopniu , znajdują się tu liczne grupy samosiewów, 
w których można wyodrębnić dwa ogniska robinii białej (Robinia pseudoaccacia), będącą rośliną inwazyjną.  
 
Można tu również dostrzec pojedyncze pnie martwych drzew - w większości klonów, na których swą obecność 
zaznacza ptactwo wykuwając dziuple. W części tej nie brakuje okazów pomników przyrody takich jak: wiąz 
górski (Ulmus glabra)  - długo utrzymujący jesienią liście czy klon srebrzysty (Acer saccharinum L.) Szczególny 
nacisk kładzie się tutaj na edukację ekologiczną i ekspozycję starodrzewia. Szerokie możliwości obserwacji wy-
stępujących w koronach starych drzew ptactwa oraz widoczne ślady ich lęgu znacznie zwiększają zaintereso-
wanie i wiedzę.  
 
Obecne na terenie parku liczne pomniki przyrody wymagają prac zabezpieczających i pielęgnacji, a także wy-
posażenie ich w jednolite tabliczki z opisami. 
 
Stylistyka parku będzie nawiązywała do okresu, z którego pochodził pałac oddając ducha epoki. Część pół-
nocno-wschodnia będzie bardziej zwarta, natomiast część południową - zachodnia: bardziej przejrzystą i prze-
świetloną wypełni łąka kwietna oraz nasadzenia kwitnących i owocujących krzewów liściastych. 
 
Odrębne zadania planowane są do wykonania na działkach nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 w Golczowicach. 
Zadania polegają na montażu 2 szt. tablic informacyjno – edukacyjnych, które w swojej treści będą zawierać 
informacje o obszarze i gatunkach objętych ochroną, mając za zadanie podnosić świadomość społeczną w za-
kresie ochrony przyrody i edukować w tym aspekcie. 

1.2. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego 

Teren opracowania obejmuje obszary znajdujące się w miejscowości Skorogoszcz na wschód od prze-
pływającej przez miejscowość Nysy Kłodzkiej, na działkach o nr: działki nr 141/1, 191/6, 191/7, 191/8, obręb: 
0116, Skorogoszcz; jednostka ewidencyjna: 160104_5, Lewin Brzeski.  
 Odrębne zadania planowane są do wykonania na działkach nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 w Golczo-
wicach. Zadania polegają na montażu 2 szt. tablic informacyjno – edukacyjnych. Działki te znajdują się na ob-
szarze Natura 2000 "Grądy Odrzańskie" i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

2. Zakres robót budowlanych 

Prace wstępne: 
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 uzyskanie niezbędnych map pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
 pozostałe niezbędne prace przygotowawcze. 

 
Dokumentacja projektowa: 

 Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1: 500, 
 Projekt budowlany i wykonawczy, który należy opracować z podziałem na: 

o projekt układu komunikacyjnego,  
o projekt rewaloryzacji zieleni obejmujący: 

a) operat inwentaryzacyjny zieleni z opisem taksacyjnym oraz wskazaniami gospodarczymi 
i ochronnymi ze szczególnym uwzględnieniem istniejących pomników przyrody, 

b)  projekt zieleni określający plan odnowień i dosadzeń docelowych, określenie 
projektowanych płaszczyzn trawnikowych, 

o projekt elementów małej architektury, 
 Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 
 Inne opracowania niezbędne dla realizacji robót oraz wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę, 

 Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych 
dla wszystkich branż, 

 Opracowanie planu BIOZ dla całego przedsięwzięcia. 
Zakres robót budowlanych: 

a) Uporządkowanie terenu: 
 demontaż schodów terenowych z obrzeży betonowych  
 demontaż obrzeży betonowych 
 zmiana lokalizacji elementów kamiennych pozostałości pałacu 
 demontaż ławek 
 demontaż koszy na odpady 
 demontaż tablic 
 prace niwelacyjne terenu  
 regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego 
 frezowanie pni 

b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
 wycinka wytypowanych drzew 
 wycinka samosiewów 
 pielęgnacja wyznaczonych drzew w tym pomników przyrody 
 wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej 
 wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności okrywowej w tym rodzimej 
 wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności ozdobnej 
 sadzenie drzew 
 wykonanie łąki kwietnej 
 wykonanie trawników z siewu 

c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 
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 adaptacja nawierzchni parkingu poprzez nałożenie warstwy masy mineralno-bitumicznej 
MMA AC11S parkingu wspomoże zapewnienie właściwej organizacji postoju pojazdów na 
obszarze parku 

 budowa rampy dla niepełnosprawnych ze stylizowanych elementów betonowych 
 przebudowa schodów terenowych ze stylizowanych elementów betonowych 
 budowa ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej utwardzonej wodoprzepuszczalnej z 

obrzeżami wykonanymi z taśmy stalowej obustronnie 
 wymiana obrzeży betonowych  
 utwardzenie terenu i utworzenie placu z nawierzchni mineralnej utwardzonej wodoprze-

puszczalnej z obrzeżami wykonanymi z taśmy stalowej obustronnie. 
d) Montaż elementów małej architektury: 

 stylizowane ławki z oparciem 
 kosze na odpadki 
 kamienne poidła dla ptaków 
 drewniane siedziska na elementach kamiennych 
 tablice informacyjno-edukacyjne małe i duże 
 tablica z regulaminem parku 
 budki lęgowe dla ptaków 
 domki dla owadów 
 barierki przy pomnikach przyrody 
 tabliczki informacyjne przy pomnikach przyrody 
 przeniesienie i ułożenie bloków kamiennych w stylizacji ogrodu skalnego 
 instalacja placu zabaw wzbogaconego w funkcje edukacyjne 

e) prace adaptacyjne: 
 adaptacja przyczółka dawnego pomostu 
 adaptacja elementów drewnianych ławek 
 formowanie skarp rowu odwadniającego wraz zabezpieczeniem  dołu skarpy płytami ażu-

rowymi  w celu regulacji systemu wodnego na obszarze parku 
 piaskowanie i malowanie proszkowe elementów stalowych ławek 
 piaskowanie i malowanie proszkowe elementów stalowych koszy na odpady 

 
Zapewnienie nadzoru budowlanego i przyrodniczego nad wykonywanymi pracami. 
 
Przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z uzyska-
nym pozwoleniem na budowę. 
 
Podstawą do wykonania wyżej wymienionych prac projektowych i wykonawczych jest niniejszy Program 
Funkcjonalno - Użytkowy, dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i wyszczególnione w Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym oraz załączniki graficzne. 
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5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

Wielkość obiektu: 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 5,02 ha 
Planowana długość wszystkich ciągów komunikacyjnych – 1504,50 mb 

 w tym istniejące ciągi piesze wymagające adaptacji 1364,50 mb 
 nowe, projektowane ciągi piesze 140,50 mb 

 
a) Uporządkowanie terenu: 

 demontaż schodów terenowych z obrzeży betonowych -  2 kpl. po 10szt. 
 relokacja elementów kamiennych piaskowca pozostałych po pałacu– nie mniej niż 40,00m3 
 demontaż obrzeży betonowych – nie mniej niż 600mb 
 demontaż słupków ogradzających pomniki przyrody - nie mniej niż 31szt. 
 demontaż ławek - nie mniej niż 25szt. 
 demontaż koszy na odpady – nie mniej niż 25szt. 
 prace niwelacyjne terenu – nie mniej niż 816,00m2 
 prace melioracyjne – nie mniej niż 396,76m2 
 regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego - nie mniej niż 4szt. 
 frezowanie pni – nie mniej niż 41szt. 

b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
 wycinka wytypowanych drzew – nie mniej niż 41,00szt. 
 pielęgnacja wyznaczonych drzew w tym pomników przyrody – nie mniej niż 30,00szt.  
 wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej  – nie mniej niż 2823,00m2 
 poprawienie stabilności drzew pomnikowych 1szt. 
 poprawienie stabilności drzew pomnikowych metodą arborystyczną przez zastosowanie 

wiązań - 1szt. 
 sadzenie drzew – nie mniej niż 41szt. 
 wykonanie łąki kwietnej - nie mniej niż 898,00m2 
 wykonanie trawników z siewu – nie mniej niż 1911,00m2 
 sadzenie roślinności ozdobnej – nie mniej niż 44m2 

➢ cis pospolity strzyżony w łagodne obłe formy– nie mniej niż 348szt. 

➢ maty przeciw chwastom 100g/m2– nie mniej niż 881,00m2 
c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 

 adaptacja nawierzchni parkingu poprzez nałożenie warstwy masy mineralno-bitumicznej 
MMA AC11S parkingu wspomoże zapewnienie właściwej organizacji postoju pojazdów na 
obszarze parku– nie mniej niż 150,00m2 

 budowa ciągów pieszych z mineralnej utwardzonej wodoprzepuszczalnej z obrzeżami 
wykonanymi z taśmy stalowej obustronnie - 288,00m2 

 budowa pochylni dla niepełnosprawnych – 1kpl. -60m2 
 budowa schodów terenowych z elementów betonowych postarzanych – 1kpl. 10 stopni  

schodowych 60m2 
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 budowa placów z nawierzchni mineralnej utwardzonej wodoprzepuszczalnej z obrze-
żami wykonanymi z taśmy stalowej obustronnie – 149m2 

 wymiana obrzeży betonowych na stalowe  - nie mniej niż 600mb 
 adaptacja ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej, uzupełnienie, uzupełnienie war-

stwy mineralnej – nie mniej niż 2705,00m2 
d) Montaż elementów małej architektury: 

 adaptacja stylizowanych ławek z oparciem – nie mniej niż 25szt. 
 przeniesienie i montaż poideł dla ptaków. - nie mniej niż 4szt. 
 adaptacja koszy na odpadki – nie mniej niż 25szt. 
 drewniane siedziska na elementach z piaskowca  – nie mniej niż 10,00mb 
 tablice informacyjno-edukacyjna - duża – nie mniej niż 3szt. 
 tablice informacyjno-edukacyjna - mała – nie mniej niż 10szt. 
 tablica z regulaminem parku – nie mniej niż 4szt. 
 budki lęgowe dla ptaków – nie mniej niż 15szt. 
 domki dla owadów – nie mniej niż 4szt. 
 barierki przy pomnikach przyrody - nie mniej niż 5kpl. 
 tabliczki informacyjne przy pomnikach przyrody - nie mniej niż 13szt. 
 budowa skalniaka z elementów kamiennych  ruin dawnego pałacu osadzona na skarpach - 

nie mniej niż 40,00m3 
 montaż zestawu zabawowego z jedną huśtawką podwójną, jedną karuzelę, jednym koszem 

na odpady, dwiema ławkami z oparciem, stojakiem na rowery wzbogaconego w funkcje 
edukacyjne 

 tablice informacyjno – edukacyjne na działkach nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 w Golczo-
wicach – 2szt. 

f) prace adaptacyjne: 
 adaptacja przyczółka dawnego mostu – 1kpl. 
 formowanie skarp rowu odwadniającego wraz zabezpieczeniem  dołu skarpy płytami ażu-

rowymi  w celu regulacji systemu wodnego na obszarze parku– nie mniej niż 87,00mb 

6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.4 Mała architektura / nowo projektowane elementy 

Dobór elementów małej architektury jest sugestią formy jaką powinny mieć elementy docelowe. 
Ostateczny kształt powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu w fundamentach, zgodnie z zale-
ceniami producenta. 

Wszystkie nowo projektowane elementy  zagospodarowania terenu powinny być trwałe, bezpieczne, 
utrzymane w tej samej stylistyce. Wszystkich elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane, elementy 
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy stałe łączone z gruntem za pomocą betonowych fun-
damentów. Zjazdy dla osób niepełnosprawnych zgodne z obowiązującymi normami. Wszystkie elementy po-
winny posiadać certyfikaty jakości, które powinny być przedstawiane Zamawiającemu przed wbudowaniem 
materiału.  
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a) Uporządkowanie terenu: 
▪ demontaż schodów terenowych z obrzeży betonowych 

Schody z obrzeży betonowych znajdujące się przy wejściu do parku od strony ul. Słowackiego, wejście pół-
nocne, należy rozebrać, materiał wywieźć do utylizacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

▪ demontaż obrzeży betonowych 
Uszkodzone elementy obrzeży należy rozebrać, materiał wywieźć do utylizacji w miejsce wskazane przez Za-
mawiającego. 

▪ zmiana lokalizacji elementów kamiennych pozostałości pałacu 
Przeniesienie i skupienie elementów kamiennych na odległość do 100m, wraz z osadzeniem w skarpach i za-
bezpieczeniem przed wywrotem. 

▪ demontaż ławek 
Demontaż ławek celem przeprowadzenia prac adaptacyjnych związanych z odnową warstwy zabezpieczającej 
przed korozją. 

▪ demontaż koszy na odpady 
Demontaż koszy celem przeprowadzenia prac adaptacyjnych związanych z odnową warstwy zabezpieczającej 
przed korozją 

▪ demontaż tablic 
Demontaż tablic celem wprowadzenia jednolitego stylistycznie oznakowania terenu, należy rozebrać, materiał 
wywieźć do utylizacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

▪ prace niwelacyjne terenu  
Prace związane z przygotowaniem do osadzenia elementów kamiennych po pałacu, celem utworzenia skal-
niaka. 

▪ prace melioracyjne  
Czyszczenie dna rowu odwadniającego celem regulacji systemu wodnego w obszarze parku 

▪ regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego 
Naziemne elementy sieci uzbrojenia podziemnego należy wyregulować do wysokości terenu. 

▪ frezowanie pni 
Frezowanie karp wykonać na głębokość 20cm poniżej poziomu gruntu. Materiał wywieźć do utylizacji w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 

f) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
▪ wycinka wytypowanych drzew  

Po opracowaniu operatu inwentaryzacyjnego zieleni, oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń należy 
wykonać wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni pozyskany materiał należy przekazać w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

▪ pielęgnacja wyznaczonych drzew w tym pomników przyrody 
Na terenie opracowania znajdują się liczne drzewa wymagające pielęgnacji. Należy przeprowadzić pielęgnację 
zgodnie z zasadami sztuki arborystycznej. Pozyskany materiał przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiają-
cego. 

▪ wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej  
Na terenie opracowania proponuje się utworzenie wielopiętrowych oraz wielogatunkowych grup roślin, 
składające się głównie z gatunków rodzimych lub ich odmian. Rośliny te stworzą atrakcyjne warunki bytowania 
dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków. Są one wpisane w krajobraz oraz tradycję, cechuje je wysoka od-
porność na warunki atmosferyczne, posiadają dużą wartość biocenotyczną.  
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Zastosować krzewy w pojemnikach C2. Dół zaprawić ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściółkujemy korą 
sosnową warstwą grubości 5 cm. 
Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach 
można sadzić cały sezon wegetacyjny. 
Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności okrywowej w tym rodzimej  
Najniższym piętrem wielogatunkowych grup roślin składających się głównie z roślinności rodzimej jest roślin-
ność okrywowa. Rośliny te w połączeniu z wyższymi  piętrami roślin rodzimych stworzą atrakcyjne warunki 
bytowania dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków. Wybrane rośliny cechuje wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne, posiadanie dużej wartości biocenotycznej, miododajność. 
Zastosować rośliny w pojemnikach P9, C2. Dół zaprawić ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściółkujemy 
korą sosnową warstwą grubości 5 cm. 
Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach 
można sadzić cały sezon wegetacyjny.  
Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności ozdobnej  
Na terenie opracowania przy wejściu do parku od strony ul. Pocztowej wprowadzono rośliny o charakterze 
ozdobnym mające na celu uatrakcyjnienie strefy wejściowej. W skład obsadzeń wchodzą rośliny rodzime w 
atrakcyjnych odmianach kolorystycznych.  
Zastosować krzewy w pojemnikach C2. Dół zaprawić ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściółkujemy korą 
sosnową warstwą grubości 5 cm. 
Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach 
można sadzić cały sezon wegetacyjny. 
Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ sadzenie drzew  
Na terenie parku w związku dużą ilością drzew zakwalifikowanych do wycinki ze względu na bardzo zły stan 
zdrowotny i naruszoną statykę należy zastosować nasadzenia zastępcze z możliwie jak największych egzempla-
rzy drzew, o obwodzie min. 25cm mierzonym na 130cm.   Charakter kolekcjonerski drzewostanu parku należy 
podtrzymać i wprowadzić różnorodność gatunków. Proponowane nowe nasadzenia obejmują zastosowanie 
takich drzew jak, dąb szypułkowy Quercus robur, klon zwyczajny Acer platanoides, klon srebrzysty Acer 
saccharinum, buk pospolity Fagus sylvatica wraz z odmianami ‚Pendula’ i ‚Purpurea Pendula’, wiąz górski Ulmus 
glabra, wiąz zwyczajny Ulmus minor,  grab pospolity Carpinus betulus,  lipa drobnolistna Tilia cordata, modrzew 
polski Larix polonica, sosna limba Pinus cembra.  
Obwód pnia na wysokości pierśnicy min. 25-30cm, trzykrotnie szkółkowane,  wraz z palikowaniem 3 
szt./drzewo palikiem okorowanym, związanym w 3 miejscam półpalikiem, w przypadku drzew dużych o obwo-
dach powyżej 30cm dopuszcza się zastosowanie kotew w obrębie bryły korzeniowej  i stabilizacji bezpalikowej.  
Dół zaprawiony ziemią urodzajną, ziemię pod roślinami ściółkujemy korą sosnową warstwą grubości 5 cm. Ro-
śliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach 
można sadzić cały sezon wegetacyjny. Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

▪ wykonanie łąki kwietnej  
Polanę przy obecnej sali gimnastycznej uzupełniono o łąkowe gatunki kwitnące. Łąka kwietna w porównaniu z 
trawnikiem prezentuje bogactwo wielu gatunków roślin, jednocześnie tworząc naturalne siedliska dla roślin, 
owadów i zwierząt, co przekłada się na wzrost bioróżnorodności.  Należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
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ogrodniczej.wykonanie trawników z siewu 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń (uporządkowanie terenu 
po wykonanych pracach), siew wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
Należy zastosować mieszankę nasion traw o wysokiej odporności na deptanie, dobraną do właściwości terenu 
ze względu na intensywność nasłonecznienia. 

g) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 
▪ adaptacja nawierzchni parkingu poprzez nałożenie warstwy masy mineralno-bitumicznej 

Na terenie opracowania projektuje się  nawierzchnię parkingu z betonu asfaltowego MMA AC11S w celu 
organizacji postoju pojazdów na obszarze parku. 
Warstwy konstrukcyjne :   
beton asfaltowy MMA AC11S   - 4cm  
Należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 

▪ budowa nawierzchni mineralnej 
Na terenie  parku projektuje się nawierzchnię mineralną utwardzoną wodoprzepuszczalną z obrzeżami wy-
konanymi z taśmy stalowej obustronnie, ścieżki o szerokości 200cm. 
Warstwy konstrukcyjne :  

o nawierzchnia mineralna, utwardzona, wodoprzepuszczalna z kruszywa granitowego frakcji 
0/8mm gr. 3cm 

o warstwa dynamiczna frakcji 0/16mm gr. 5cm 
o podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 12cm 
o obrzeża wykonane z taśmy stalowej obustronnie 
o skrzyżowania wyokrąglone łukiem R=1,0m 
o skręty poprowadzone łukiem R=10,0m 

 

▪ budowa ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej utwardzonej wodoprzepuszczalnej z obrze-
żami wykonanymi z taśmy stalowej obustronnie 

Na terenie  parku projektuje się nawierzchnię mineralną, ścieżki o szerokości 150cm z obrzeżem z taśmy 
stalowej obustronnie.  
Warstwy konstrukcyjne: 

o nawierzchnia mineralna, utwardzona, wodoprzepuszczalna z kruszywa granitowego frakcji 
0/8mm gr. 3cm 

o warstwa dynamiczna frakcji 0/16mm gr. 5cm 
o podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 12cm 
o obrzeża wykonane z taśmy stalowej obustronnie 
o skrzyżowania wyokrąglone łukiem R=1,0m 
o skręty poprowadzone łukiem R=10,0m 

 
▪ rampa z ze stylizowanej/ postarzanej kostki  betonowej dla osób niepełnosprawnych  

Na terenie opracowania zaprojektowano skalniak do którego prowadzić mają dwie ścieżki. Jedna z nich zbudo-
wana w postaci pochylni pozwala na  udostępnienie miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budowy rampy 
zaprojektowano trapezową kostkę betonową postarzaną w kolorze szarym, obrzeżoną elementami betono-
wymi. 
Należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 
Warstwy konstrukcyjne:  
warstwa odsączająca z piasku - 10cm , 
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podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - 15cm,   
kostka betonowa - 6cm 
Zjazd dla osób niepełnosprawnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązu-
jącymi przepisami. 

▪ budowa schodów terenowych z kostki betonowej  
Wykonanie schodów z kostki betonowej postarzanej w kolorze szarym osadzonej pomiędzy obrzeża betonowe 
z podstopnicą wykonaną z bloku schodowego o wymiarach 15/40/100 w kolorze antracytowym. 
Warstwy konstrukcyjne: 
podbudowa – kruszywo łamane – 0/31,5mm – 12cm 
warstwa dynamiczna – 0/16mmm – 5cm 
należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100. 

 
h) Montaż elementów małej architektury: 

▪ stylizowane ławki z oparciem 
Ławki zostaną zaadaptowane poprzez piaskowanie, malowanie proszkowe z zainstalowanymi deskami po re-
nowacji lub wymianie sprzęty, ze względu na ich dobry stan techniczny i oddanie charakteru założenia. 

▪ kosze na odpadki 
Kosze zostaną zaadaptowane poprzez piaskowanie, malowanie proszkowe kosze na odpady znajdujące się ów-
cześnie na opracowywanym terenie. 

▪ drewniane siedziska na kamiennych elementach pozostałych po pałacu 
Siedziska zamontowane na trwałe na kamiennych bryłach, wykonane z twardego drewna liściastego lakiero-
wanego, w kolorze odpowiadającym kolorowi ławek i koszy na śmieci. Szerokość siedzisk ok. 0,55m. 

▪  montaż zestawu zabawowego z jedną huśtawką podwójną, jedną karuzelę, jednym koszem 
na odpady, dwiema ławkami z oparciem, stojakiem na rowery o funkcji edukacyjnej 
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tablice informacyjne 
 Parametry tablic przed rozpoczęciem prac będą jeszcze podlegać uzgodnieniom z Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, w związku z czym mogą ulec zmianie 

 
Produkt Tablica informacyjna - duża 

Lokalizacja Teren parku 

Parametry techniczne wysokość:  250 cm 
szerokość: 18 cm 
długość: 175 cm 
waga: ok. 65 kg 
pow. ekspozycyjna: 140x100 cm 
słupy: stal lakierowana żeliwo lakierowane 
tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 

Montaż Zabetonowanie rur kotwiących, zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i z zaleceniami producenta.  Należy zamontować po-
przez przytwierdzenie do podłoża w sposób trwały i zabezpie-
czający przed przeniesieniem w inne miejsce. 

Schemat/zdjęcie 

 

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod wzglę-
dem wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz 
wyglądu. Treść tablic informacyjnych do opracowania na etapie 
powstawania projektu. 

 
▪  
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Produkt Tablica informacyjna - mała 

Lokalizacja Teren parku 

Parametry techniczne wysokość:  250 cm 
szerokość: 18 cm 
długość: 105 cm 
waga: ok. 52 kg 
pow. ekspozycyjna: 70x100 cm 
słupy: stal lakierowana żeliwo lakierowane 
tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 

Montaż Zabetonowanie rur kotwiących, zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i z zaleceniami producenta.  Należy zamontować po-
przez przytwierdzenie do podłoża w sposób trwały i zabezpie-
czający przed przeniesieniem w inne miejsce. 

Schemat/zdjęcie 

 

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod wzglę-
dem wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz 
wyglądu. Treść tablic informacyjnych do opracowania na etapie 
powstawania projektu. 
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▪ tablice z regulaminem parku 

Produkt Tablica regulaminowa 

Lokalizacja Teren parku 

Parametry techniczne wysokość: 250 cm 
szerokość: 13 cm 
długość: 64 cm 
waga: ok. 40 kg 
pow. ekspozycyjna: 50x70 cm 
 
słup: stal lakierowana 
tablica: kompozyt polimerowy lakierowany 
pow. ekspozycyjna: płyta PCV 

Montaż Zabetonowanie rury kotwiącej, zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i z zaleceniami producenta.  Należy zamontować po-
przez przytwierdzenie do podłoża w sposób trwały i zabezpie-
czający przed przeniesieniem w inne miejsce. 

Schemat/zdjęcie 

 

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem 
wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz wy-
glądu. 

▪  
▪  
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▪ tablice informacyjno – edukacyjne 
parametry tablic przed rozpoczęciem prac będą jeszcze podlegać uzgodnieniom z Regionalną Dy-
rekcją Ochrony Środowiska w Opolu, w związku z czym mogą ulec zmianie 

Produkt Tablica informacyjno - edukacyjna 

Lokalizacja nr 16/14 w Mikolinie oraz nr 28 w Golczowicach.  

Parametry techniczne wysokość: 250 cm 
szerokość: 13 cm 
długość: ok 164 cm 
waga: ok. 40 kg 
pow. ekspozycyjna: min 140x100 cm 
 
tablice powinny być wykonane z materiałów ekologicznych i es-
tetycznych, np. 
słup: drewniany 
tablica: drewniana 
pow. ekspozycyjna: płyta PCV 

Montaż Należy zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża w spo-
sób trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem w inne miej-
sce. 

Schemat/zdjęcie  
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Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem 
wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz wy-
glądu. Treść tablic informacyjno - edukacyjnych do opracowania 
na etapie powstawania projektu. 

▪  
 
 

▪ tabliczki informacyjne przy pomnikach przyrody 
 

Produkt Tabliczki 

Lokalizacja Przy pomnikach przyrody 

Parametry techniczne wysokość 0.80m, słupek z drewna egzotycznego 93 x 93 mm, 
wykończenie: lazurowane w kolorze jasny dąb lub mahoń. Mo-
cowanie na płycie stalowej. 

Montaż Na fundamencie betonowym, zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej i z zaleceniami producenta. Należy zamontować poprzez 
przytwierdzenie do podłoża w sposób trwały i zabezpieczający 
przed przeniesieniem w inne miejsce. 

Schemat/zdjęcie 
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Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod wzglę-
dem wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz 
wyglądu. 

 
 
 

▪ domki dla owadów 

Produkt Domki dla owadów 

Lokalizacja Teren parku 

Parametry techniczne głębokość: 12 cm 
długość: 52 cm 
powierzchnia wypełniona materiałem odpowiednim do zamiesz-
kania owadów 
drewno sosnowe, impregnowany pokostem 

Montaż Na pniu drzewa zgodnie z zaleceniami producenta.  Należy za-
montować poprzez przytwierdzenie do podłoża w sposób trwały 
i zabezpieczający przed przeniesieniem w inne miejsce. 

Schemat/zdjęcie 

 

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod względem 
wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz wy-
glądu. 

▪  
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▪ barierki przy pomnikach przyrody  

Produkt Słupek z łańcuchem 

Lokalizacja Przy pomnikach przyrody 

Parametry techniczne  słupek: 
w/ś: 70/15 cm 
waga: ok. 10 kg 
stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany 

 łańcuch zestali lakierwanej: 
szerokość ogniwa: 4 cm 
długość ogniwa: 8,6 cm 
przekrój pręta: 1 cm 
waga mb: ok. 1,8 kg 

Montaż Słupek: zabetonowanie rury kotwiącej, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i z zaleceniami producenta.  
Łańcuch: montowany przez zagięcie odpowiednio przygotowa-
nych ogniw 

Schemat/zdjęcie 

 

Uwagi Produkt powinien być równoważny do opisanego pod wzglę-
dem wszelkich wymienionych parametrów technicznych oraz 
wyglądu. 

▪  
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▪ Budki lęgowe dla ptaków 
Budki lęgowe dla ptaków wykonane z trocinobetonu. Skrzynka lęgowa powinna być tak skonstruowana by 
można było ją otworzyć i wyczyścić. Budki lęgowe dla ptaków akceptowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska, spełniające wszystkie normy ornitologiczne.  
Przykłady budek: 
Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 
 
Budka lęgowa typu E 
 
szerokość ca 24 cm 
głębokość ca 24 cm 
wysokość ca 45 cm 
grubość ściany: 2 cm 
grubość ściany przedniej: 2 cm 
wysokość otworu wlotowego 120 mm 
 
waga: ca 8 kg 
 
Dzięcioł duży najchętniej zajmuje budki lęgowe w typie E, które powinny być wieszane na wysokości od 50 cm 
do 20 metrów nad ziemią na terenie starych lasów liściastych, iglastych (sosnowych) lub mieszanych z do-
mieszką osiki, parków, alei. Bardzo rzadko dzięcioł duży zajmuje budki lęgowe w typie B wieszane na wysokości 
od 0,5 do 20 metrów. Zachowana odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 100-500 metrów. Okres lę-
gowy dzięcioła dużego to początek maja.  Idealnym materiałem na budki dla dzięcioła dużego jest drewno dę-
bowe, ale można je wykonać również z nieco słabszego drewna typu świerk, sosna czy topola. Budka powinna 
mieć otwieraną ścianę przednią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kowalik (Sitta europaea) 
Sikory bogatki Parus major 
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Sikory modre Cyanistes caeruleus,  
 
Budka lęgowa typ A 
 
szerokość: 15,5 cm 
głębokość: 15 cm 
wysokość: 30 cm 
grubość ściany: 2 cm 
grubość ściany przedniej: 2 cm 
średnica otworu wlotowego: 33 mm 
 
waga: ca 3 kg 
Preferowane kierunki zawieszania budek lęgowych typu A to południowy-wschód i północ. Najważniejsze, aby 
budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego. Najczęściej 
skrzynki w typie A wiesza się na skrajach lasów liściastych i mieszanych, zadrzewień, parków i ogrodów. Budki 
tego typu wykonuje się zarówno z desek sosnowych, jak i świerkowych, olszowych czy brzozowych. Niezwykle 
istotne jest czyszczenie budek lęgowych zajmowanych przez sikorki z pasożytów. W takiej sytuacji ważne jest, 
by budka miała otwieraną przednią ścianę, która ułatwi czyszczenie, a dno budki nie powinno być szczelne,, 
gdyż pomaga to w usunięciu pasożytów bez ingerencji człowieka.  
 
Budki lęgowe dla kowalika (Sitta europaea) powinny być wieszane na wysokości 2,4 do 6 metrów nad ziemią 
na terenie świetlistych dąbrów w pobliżu polan, lasów liściastych (bukowych, olchowych, grądowych, topolo-
wych) oraz na terenach zalewowych. Zachowana odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 20-50 me-
trów. Okres lęgowy kowalika to kwiecień.  
 
Budki lęgowe dla sikory bogatki (Parus major) powinny być wieszane na wysokości od 1,2 do 4,5 metrów nad 
ziemią na terenie lasów, parków i ogrodów z dużą ilością zagajników, także na terenach zurbanizowanych. Za-
chowana odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 20-30 metrów. Okres lęgowy sikory bogatki to kwie-
cień i czerwiec.  
 
Budki lęgowe dla sikory modrej (Cyanistes caeruleus) powinny być wieszane na wysokości od 1,2 do 4 metrów 
nad ziemią na terenie lasów liściastych i mieszanych, zadrzewień, parków i ogrodów. Zachowana odległość 
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pomiędzy budkami powinna wynosić 10-30 metrów. Okres lęgowy sikory modrej to kwiecień i czerwiec.  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budka lęgowa typ B 
Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 
Szpak (Sturnus vulgaris) 
Kowalik (Sitta europaea) 
 
szerokość: 17 cm 
głębokość: 18 cm 
wysokość: 33 cm 
grubość ścianki: 2 cm 
grubość ścianki przedniej: 4 cm 
średnica otworu wlotowego: 45 mm 
 
waga: ca 3,8 kg 
 
Materiał: sosna 
 
Budka ma podwójną ścianę przednią, otwieraną. 
Ogólnie budki lęgowe w typie B wiesza się na wysokości od 2 do 5 metrów nad ziemią na terenie 
lasów liściastych i mieszkanych, parków i ogrodów od strony południowo-wschodniej, wschodniej, 
południowo-zachodniej, zachodniej i północnej. Najlepiej w miejscach nie wystawionych na ciągłe 
działanie słońca. Skrzynki należy wieszać w odległości od 100 do 500 metrów od siebie.  
 Budka lęgowa typ P 
 
Kos (Turdus merula) 
Śpiewak (Turdus philomelos) 
 
szerokość: 16 cm 
głębokość: 16 cm 
wysokość: 18 cm 
grubość ściany: 2 cm 
grubość ściany przedniej: 2 cm 
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wysokość otworu wlotowego: 5 cm 
 
waga: ca 1,7 kg 
 
Materiał: sosna 
Ogólnie półotwarte budki lęgowe wiesza się na wysokości od 1 do 3 metrów nad ziemią na skrajach 
lasów, w parkach i ogrodach. Odległość między budkami powinna wynosić od 30 do 50 metrów. 
 
Sierpówka (Streptopelia decaocto) 
 
Gniazdo sierpówki 
Sierpówka gniazdo buduje z gałązek na gałęzi drzew iglastych (późną wiosną i latem także 
liściastych) w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Samica synogarlicy tureckiej składa 2 jaja, 
które wysiaduje przez lekko ponad 2 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po niecałych 3 tygo-
dniach. Lęg: 3-4 w roku. 
 
Aby ułatwić im gniazdowanie można wywiesić  tzw. półkę lęgową, ułatwiającą im zbudowanie 
gniazda. 
 

7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 

7.8 Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna  

7.8.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

7.8.1.1 Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Ro-
dzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy  

KR1 – KR2 AC11S  50/701),   70/100  

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi poniżej 
-28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie) 

 
 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
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1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników roz-
puszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

  
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urzą-
dzenia do aeracji. 

7.8.1.2 Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
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 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

7.8.1.3 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego ma-
teriału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach pro-
ducenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub apro-
bat technicznych. 

Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym stero-
waniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

 układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
 skrapiarka, 
 walce stalowe gładkie,  
 lekka rozsypywarka kruszywa, 
 szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
 sprzęt drobny. 

Transport materiałów  

 Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszcze-
niem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależno-
ści od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie tempera-
tury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 
czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę. 

7.8.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mie-
szanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8  i 9. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla KR1-KR2 [65] 

Właściwość 
 

AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do 

   

11,2 90 100 

8 70 90 

5,6   

2 45 60 

0,125 8 22 

0,063 6 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,4  
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ 
KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki za-
gęszczania wg 

PN-EN  
13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki bada-

nia 

 
AC11S 

Zawartość wol-
nych przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne prze-
strzenie wypeł-
nione lepisz-
czem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin89 

Zawartość wol-
nych przestrzeni 
w mieszance mi-
neralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamra-

żania,  
badanie w 15°C 

ITSR90 

 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru tem-
peratury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepisz-
cza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 
50/70 i 70/100.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mi-
neralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineral-
nej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej po-
danej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej 
na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordy-
nowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości ob-
jętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną 
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane 
z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny prze-
kraczać wartości podanych w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 

łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność pod-
łoża pod warstwę ścieralną 

[mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 

 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających po-
winny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
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 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfal-
towym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do 
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wyko-
naniem warstwy asfaltowej. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi we-
dług PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicz-
nych. 

Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyproduko-
wanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowa-
niu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineral-
nej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub za-
ładować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

7.8.3 Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona od-
cinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia od-
cinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wyko-
nawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieral-
nej. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbu-
dowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

7.8.4 Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między war-
stwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
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 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 
0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) 
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosfe-
rycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się ukła-
dania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mie-
szania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

 przed przystąpieniem do ro-
bót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 
cm 

+5 +10 

 
 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 
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Typ i wymiar mie-

szanki 

Projektowana gru-
bość warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik zagęsz-
czenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w war-

stwie 
[%(v/v)] 

AC11S,   KR3 4,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ auto-
matycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  

Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 

7.8.5 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

7.8.5.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 

8.8 [65]. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopusz-
czalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod 
badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopusz-
cza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

7.8.5.2 Warstwa asfaltowa 

7.8.5.2.1 Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego mate-
riału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 15. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych ozna-
czeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa 

niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzch-

nia większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 
2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 
 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym 
etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a 
do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych prze-
strzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego pojedyn-
czego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

7.8.5.2.2 Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, nie może 
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 

7.8.5.2.3 Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
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7.8.5.2.4 Równość podłużna i poprzeczna 
 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcin-
ków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkin-
gów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wy-
sokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. 
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 23. Badanie wykonuje się 
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 
 

Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika 
IRI [mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwar-
dzone pobocza 

≤ 3,7 

 
G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącz-
nic, utwardzone pobocza 

 
≤ 4,6 

 

 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17. Badanie wy-
konuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
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Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upły-
wem okresu gwarancyjnego [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 

7.1.1.1.1.Właściwości przeciwpoślizgowe 
 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien 
być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu 
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik 
tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardo-
wego D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba po-
miarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków na-
wierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy-
żowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 
0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien 
być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być 
mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na do-
jazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, 
przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 


