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D.03.05.01 ZBIORNIKI ZIEMNE OTWARTE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszych SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu pt. PROJEKT I BUDOWA AUTOSTRADY A2 
WARSZAWA – KUKURYKI NA ODCINKU WĘZEŁ „LUBELSKA” – POCZĄTEK OBWODNICY MIŃSKA 
MAZOWIECKIEGO” W ZAKRESIE: ZADANIA A: „PROJEKT I BUDOWA AUTOSTRADY A2 WARSZAWA – 
KUKURYKI NA ODCINKU WĘZEŁ „LUBELSKA” – POCZĄTEK OBWODNICY MIŃSKA MAZOWIECKIEGO” 
ODCINEK I OD WĘZŁA „LUBELSKA” (BEZ WĘZŁA) DO WĘZŁA „KONIK’ (Z WĘZŁEM) O DŁUGOŚCI 
OKOŁO 5,6 KM” 
  

1.2  Zakres stosowania SSTWiORB. 

SSTWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych SSTWiORB. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową  

zbiorników retencyjnych otwartych zgodnie z dokumentacją projektową TOM IV/1.2. 

Zakres SSTWiORB obejmuje: 

- budowa zbiorników retencyjnych otwartych. 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszych SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi i Branżowymi Normami  

i określeniami podstawowymi zawartymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zbiornik retencyjny otwarty - otwarty zbiornik przeznaczony do zbierania wody powierzchniowej w celu jej 

retencjonowania, biologicznego podczyszczenia. 

Zbiornik kompensacyjny (zastępczy) - otwarty zbiornik przeznaczony do zbierania wody w celu 

stworzenia siedliska do bytowania płazów. 

Drenaż – rura karbowana bez perforacji lub z perforacją z rur PVC. 

Studzienka drenarska - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót podano w SSTWiORB D-M 00 .00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiORB  

D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.1 Materiały do odwodnienia 

2.1.1 Geokrata komórkowa  

Geokrata komórkowa: 

Należy użyć geokraty komórkowe o kształcie plastra miodu, przeznaczone do stosowania w budownictwie 

komunikacyjnym, odporne na czynniki środowiskowe miejsca wbudowania. Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem wybraną geokratę komórkową. Wybrane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty 

stwierdzające przydatność do celu, dla którego mają być użyte. 

Do wykonania zbiorników należy używać geokomórek o następujących parametrach: 

- wysokość komórek - 100mm 

- maksymalna odległość miedzy zgrzewami - 250mm 

- minimalna wytrzymałość na rozciąganie ścian komórek - 20,7 kN/m 

- minimalna wytrzymałość na rozdzielanie komórek - 10,0 kN/m 

- minimalna przepuszczalność wodna komórek - 45 l/m2/s 

Wraz z geokomórkami należy dostarczyć elementy do łączenia sekcji geosiatek komórkowych o 

odpowiedniej wielkości, oraz elementy do przytwierdzania do podłoża. 

2.1.2 Płyty betonowe ażurowe 

Płyty ażurowe powinny spełniać wymagania wg PN-EN 1339. 

Wymagania dla płyt: 

- wytrzymałość na ściskanie betonu do produkcji płyt: minimum C25/30, 

- nasiąkliwość – ≤ 5% 

- grubość otulenia (zbrojenie główne) – 30mm (±5mm) 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 

być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 

Dopuszczalne odchyłki nominalnych podano w PN-EN 1339. 

2.1.3 Kostka betonowa w obramowaniu z obrzeża betonowego 

W miejscach wlotów do zbiorników skarpy należy umocnić na całej długości od wylotu do dna zbiornika 

szerokości ok. 2,50m. Dno zbiornika należy umocnić w odpowiednio w głąb zbiornika na długości ok. 2,50m i 

na szerokości ok. 2,5 m zgodnie z projektem wykonawczym. Skarpy i dno zbiornika umocnić  kostką 

betonową 8cm w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 

grubości 10cm. Ustawienie obrzeży wykonać należy ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny między 

obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. 

2.1.4 Geowłóknina separacyjno-infiltracyjna 

Geowłóknina powinna być odporna na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie 

oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do 

gruntu. Właściwości stosowanych geowłóknin powinny być zgodne z PN-EN ISO 10320. 
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Minimalne wymagania dla geowłókniny: 

- masa powierzchniowa - 115 g/m2 

-minimalna wytrzymałość na rozciąganie - 7,5 kN/m 

- minimalna wytrzymałość na przebicie - ≥1,0kN 

- minimalna wodoprzepuszczalność prostopadła Δh=50mm - 105 l/m2 

*Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaaprobowania wybrany przez siebie typ geowłókniny. 

2.1.5 Humus  

Do humusowania terenu wokół zbiornika, skarp zbiorników powyżej założonego lustra wody +0,2m z 

zbiornikach, będzie użyty w całości humus zdjęty w ramach robót przygotowawczych i składowany zgodnie z 

D.01.02.02. 

2.1.6 Nasiona traw 

Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, spełniającej 

wymagania podane w D.06.01.01. 

2.1.7 Grunt mineralny 

Do wypełnienia komórek w geokracie komórkowej i płytach otworowych należy stosować grunt mineralny.  

Wskaźnik wodoprzepuszczalności k powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-B-

04492. 

2.1.8 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe do wykonania obramowania umocnień z płyt betonowych powinny spełniać wymagania 

podane w D.08.03.01. 

2.1.9 Folia izolacyjna EPDM  

Folia izolacyjna z EDPM o grubości minimum 1,0mm, przystosowana do izolacji podłoża gruntowego w 

zbiornikach wodnych. 

2.1.10 Studnia drenarska 

Studnie należy wykonać jako  tworzywowe o średnicy DN 400 mm wyprowadzone ponad dno zbiornika 0,40m z rur 
karbowanych PP lub PE. Średnice studni dobrano w oparciu o normę PN-B-10729.  Elementy studni należy łączyć z 
zastosowaniem uszczelek. 

2.1.11 Dreny 

Dren należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC z uszczelką SN8 o średnicy DN 200mm łączonych kielichowo. 
 

2.2 Składowanie 

Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 

powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata właściwości 

technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów 

konserwacyjnych.  należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 

jakimi są rozpuszczalniki. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Sprzęt do robót montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 

wykonywania Robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 

używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 

SSTWiORB lub PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadam i określonymi  

w PZJ, SSTWiORB zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowym do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

 

- koparki, 

- spycharki, 

- równiarki, 

- sprzęt zagęszczający. 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.1 Transport prefabrykatów i materiałów sztukowych 

Elementy prefabrykowane i materiały sztukowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

 

4.2 Transport materiałów sypkich do betonu 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  
Kruszywo do betonu można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SSTWiORB D-M . 00.00.00 ”Wymagania ogólne”. pkt. 5. 
Budowę zbiorników retencyjnych otwartych, należy dokonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych  
z budową zbiorników retencyjnych otwartych. 
Na odcinkach wzmocnień podłoża gruntowego lub wymiany gruntu w podłożu wszelkie prace związane  
z odwodnieniem drogi oraz jego zabudową (np. zbiorniki) należy skoordynować z tymi pracami. 
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5.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia zbiorników, stanowi Dokumentacja Projektowa. 

 Przed przystąpieniem do wykonania zbiornika należy wykonać prace pomiarowe (wytyczenie 
zbiornika). Usunąć drzewa i krzewy w pasie budowy oraz usunąć warstwę humusu; 

 Wytyczenie zbiornika powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami SSTWiORB D.01.01.01.; 

 Roboty dotyczące zdjęcia humusu pod zbiornik powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
SSTWiORB D.01.02.02. 

  
 

5.1.1 Zbiorniki ziemne otwarte 

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

Wykonanie wykopu pod zbiornik 
Wykopy pod zbiorniki otwarte najlepiej  wykonywać w okresie występowania niskich stanów wód 
gruntowych. Nie wolno przegłębiać wykopu ani dopuścić do zamakania zbiornika. Wykonawca podejmie 
wszelkie działania, aby temu zapobiec. Nie należy wjeżdżać ciężkim sprzętem do zbiornika przed 
umocnieniem dna. Grunty wykopu w przypadku spełnienia wymagań zawartych w D-02.03.01 mogą być 
wykorzystane do wbudowania w nasyp . Roboty ziemne należy wykonać w oparciu o SSTWiORB 
D.02.01.01.  
W przypadku wykonywania zbiorników w gruntach nawodnionych, poniżej poziomu wody gruntowej, 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne instalacje i roboty tymczasowe, które umożliwią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych związanych z wykonanie zbiorników oraz 
uniemożliwią napływ wody do wykopów tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem.  
Wykop pod zbiornik należy wykonywać warstwowo z zachowaniem następujących dokładności: 

 odchylenie krawędzi zbiornika od krawędzi projektowanych nie powinno być większe od 10 cm, 

 różnica dna wykopu w stosunku do rzędnych projektowanych nie powinna przekraczać +1cm lub 
-5cm, 

 pochylenie skarp wykopu nie powinno się różnić od pochyleń projektowanych więcej niż 10%. 
 

Umocnienie dna i skarp zbiorników szczelnych wraz z częścią p.poż.  
Przed wykonaniem umocnienia należy wykonać wykopy pod umocnienia, oczyścić powierzchnie i wyrównać. 
Na przygotowanej powierzchni ułożyć i zagęścić podsypkę z piasku grubego o grubości 20cm po 
zagęszczeniu .(Is≥0,95). 
Należy zwrócić uwagę, aby w podłożu nie znajdowały się ostre elementy, które mogą spowodować 
uszkodzenie foli izolacyjnej. W czasie rozkładania folii izolacyjnej należy spełnić wymagania producenta 
dotyczące szerokości, na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma folii oraz zasad ich łączenia 
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. W razie uszkodzenia folii podczas 
rozkładania należy przykryć uszkodzone miejsce jeszcze jedną warstwą folii z zapasem szerokości minimum 
1,0m. Na rozłożonej i przymocowanej folii rozłożyć geowłókninę. Sposób łączenia geowłókniny wg instrukcji 
producenta. Geowłókninę należy rozkładać do poziomu lustra wody +0,2m. Górny koniec geowłókniny 
należy zakotwić. 
Na rozłożonej geowłókninie należy ułożyć geokratę lub płyty ażurowe. Geokratę lub płyty ażurowe należy 
układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie  geokrat lub płyt ażurowych 
nie powinny wystawać lub być zagłębionewzględem siebie o więcej niż 8 mm.  
Dno i skarpy zbiorników do poziomu zwierciadła wody +0,2m oraz wjazdy do zbiorników umocnione (za 
wyjątkiem powierzchni przy wylotach z kanalizacji) zostaną geokratami lub płytami ażurowymi wypełnionymi 
gruntem mineralnym. Skarpy zbiorników powyżej poziomu zwierciadła wody + 0,2m umocnione będą płytami 
ażurowymi wypełnionymi gruntem mineralnym.  
Rodzaje umocnienia wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Sposób łączenia geowłókniny wg 
instrukcji producenta. Górny koniec geowłókniny należy zakotwić. Sekcje geokraty lub płyt ażurowych należy 
układać przy pomocy szablonów gwarantujących dokładne rozciągnięcie sekcji. Poszczególne sekcje należy 
nałożyć na w/w szablony w celu nadania im właściwych wymiarów. Następnie szablon z rozłożoną na nim 
sekcją należy odwrócić o 180

0
 tak, aby szablon znajdował się nad sekcją, ułożyć na wcześniej 

przygotowanym podłożu i połączyć z wcześniej rozłożonymi sekcjami. W celu utrzymania sekcji we 



 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                              D.03.05.01 

Wersja z dnia 26.04.2018 

 

  

Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w Zakresie: 
Zadania A: „Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” 

Odcinek I od Węzła „Lubelska” (bez Węzła) do Węzła „Konik’ (z Węzłem) o długości około 5,6 km”. 

 

właściwych pozycjach należy przed zdjęciem szablonów połączyć sąsiednie sekcje paskami zaciskowymi, 
zaś co 2 komórki lub geokraty zakotwić w podłożu.  
Na rozłożone sekcje geokraty lub płyt ażurowych na dnie i skarpach do poziomu zwierciadła wody + 0,2m do 
oraz wjazdach do zbiorników należy wysypać i przed zagęszczeniem równomiernie rozłożyć podsypkę z 
piasku i wstępnie zagęścić. Na skarpach powyżej zwierciadła wody +0,2m otwory w płytach ażurowych 
wypełnić gruntem mineralnym. 
Teren wokół zbiornika wyrównać, pokryć warstwą humusu o grubości 15cm i obsiać trawą, zgodnie  
z wymaganiami podanymi w SSTWiORB D.06.01.01. Należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić rozwój 
trawy po wysianiu. 
Wymagana równość podłoża i nawierzchni zjazdów ± 2 cm, za wyjątkiem zbiorników i zjazdów na gruntach 
organicznych, dla których dopuszczalna równość podłoża wynosi ±10cm dla gruntów o zawartości cząstek 
organicznych ≤10% oraz ±15cm dla gruntów pozostałych. 

Umocnienie wylotów/ wlotów do zbiorników 
Skarpy i dno przy wylotach z urządzeń oczyszczających umocnić betonową kostką brukową w obramowaniu 
z obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm. Ustawienie obrzeży 
należy wykonać ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

6.  Kontrola jakości Robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ’’Wymagania ogólne’’, pkt. 

6. 

 

6.1 Kontrola  przed przystąpieniem do robót (zbiorniki) 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2 Zbiorniki ziemne otwarte 

6.3.1. Kontrola wykonania zbiorników 

Kontroli podlegają: 

 rzędne dna wykopu i dna zbiornika, 

 wymiary wykopu i zbiornika, 

 pochylenie skarp, 

 dokładność wykonania robót ziemnych, 

 wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika, 

 grubość ułożonej podsypki piaskowej 

 badanie zagęszczenia podsypki : 1 badanie na 1000m2 lub 1 badanie na zbiornik 

 dokładność ułożenia geowłókniny, folii izolacyjnej – brak uszkodzeń,  

 dokładny naciąg geokomórek, jej zabezpieczenie, wypełnienie żwirem lub humusem 

 wykonanie umocnienie wlotów urządzeń oczyszczających do zbiornika, 

  

7.  OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy. Obmiar robót będzie wykonywany wyłącznie do celów oszacowania na koniec każdego 
okresu rozliczeniowego wartości i zaawansowania Robót Stałych i nie będzie miał wpływu na Cenę 
Kontraktową należną na mocy Kontraktu. 

Na potrzeby obmiaru robót ujętych w niniejszej Specyfikacji należy stosować następujące jednostki 

obmiarowe zgodnie z ZPRS: 
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- m3 (metr sześcienny) wykonania wykopów pod zbiornik 

- m2 (metr kwadrat) wykonania umocnienia zbiornika 

- mb (metr bieżący) wykonania drenażu pod zbiornikami 

Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Kontraktu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe. Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W 
zakresie prac mieszczą się prace wymienione poniżej zgodnie z przedmiarem robót wynikającym z projektu 
wykonawczego. Zastrzegamy możliwość aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Projektu. 
W ramach prac wykonane będą następujące czynności: 

 prace przygotowawcze, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej SSTWIORB oraz wynikających  
z opracowań wykonanych przez Wykonawcę, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 prace porządkowe. 
  

PN-EN 1401   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

PN-EN 206-1   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 295-1  Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń. 

PN-EN 1456-1  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu  
i systemu 

PN EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-B-06050  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

PN-B-02480  Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów 

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

PN-EN ISO 10320 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego 
użytku. 

PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN 963  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie 
próbek do badań 

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN ISO 10320  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin. 

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne  
i reguły dla budynków. 

PN-EN 1997-1:2008 -  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z późniejszymi zmianami)., 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniając rozporządzenie  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z 
późniejszymi zmianami) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –wydanymi przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych“ zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL 
 
Prace instytutu techniki budowlanej – kwartalnik nr 1 (105) 1998 – wykonanie betonu w warunkach   
obniżonych temperatur z zastosowaniem domieszek chemicznych.
 


