
 

D – 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej które zostaną wykonane w ramach przebudowy 
skrzyŜowania drogi powiatowej 0907T - ulica Szkolna z ulicą Iglastą i  planowanym przedłuŜeniem ulicy Batalionów 
Chłopskich z ulicą Szkolną, na skrzyŜowanie typu rondo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z 
brukowej kostki betonowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i 
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
Dopuszcza się za zgodą InŜyniera, stosowanie betonowej kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki po uprzedniej ocenie 
jej stanu technicznego. 

 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
 
1. odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
 
2. barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 
załączniku 1), 
 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 



 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 
100 mm (zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawę-
dziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

 



 

 
 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niŜ przewidziano w tablicy 1 (np. 
na nawierzchniach wewnętrznych nie naraŜonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
kostki naleŜy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie uŜytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
2.2.3. Składowanie kostek 

 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to naleŜy stosować 
następujące materiały: 
 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
 - piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 - piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
 PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN  197-1:2002 
[1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 - piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
 - piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 - zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 - do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy 
 kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 



 

 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub gumy. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej (Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu), kostki przewoŜone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami 
w nienaruszonym stanie. 
 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Koryto pod chodnik 
 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna wykonywać 
bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio wykonanym korycie. 
 
5.3. Podsypka 
 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN EN 13242 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
 
 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 
a) głębokości koryta:  
       - o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
       - o szerokości powyŜej 3 m:    ± 2 cm, 
b) szerokości koryta: ± 5 cm. 

 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 
nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 
 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 
m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
7.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
      cementu powszechnego uŜytku 
 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
 
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 


