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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do 
przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem ścieków ulicznych z prefabrykowanych 
elementów betonowych. 
 
Dla ścieku przykrawędziowego trójkątnego zlokalizowanego przy krawędzi jezdni głównej 
dopuszcza się wykonanie ścieków metodą ciągłego betonowania. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi technologię, wraz z opisem wszystkich materiałów i czynności, do akceptacji. 
 
1.1. Określenia podstawowe 
Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 
deszczowej). 
Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie 
zatok, placów itp. 
Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z podanymi w WWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości 
jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego 
jakość 
 
2.1. Elementy ściekowe 
Prefabrykowane elementy ściekowe betonowe o kształcie i wymiarach jak podano w Katalogu 
Powtarzalnych Elementów Drogowych: 
a) dla elementów korytkowych – karta 01.03 
b) dla elementów trójkątnych – karta 01.05 
 
Prefabrykaty ścieku muszą odpowiadać następującym wymaganiom jak dla krawężników 
betonowych wg PN-EN 1340: 
 
– Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 
– Nasiąkliwość – do 4% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem 
decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków odladzających) 
– Odporność na ścieranie – klasa 4 
 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zwartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych jak podano w PN-EN 1340. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa grubości 8cm, niefazowana, powinna spełniać wymagania D.05.03.23. 
2.3. Płyty betonowe  
Płyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm powinny odpowiadać wymaganiom dla klasy 2 podanym 
w PN-EN 1339: 
− Klasa obciążenia niszczącego – 300( w przypadku płyt ażurowych), 
– Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 
– Wytrzymałość na zginanie – klasa 3 
– Nasiąkliwość do 4% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem 
decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków odladzających) 
– Odporność na ścieranie – klasa 4 
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej 
zgodnie z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 
Płyty powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na wyrównanym i odwodnionym podłożu z 
zastosowaniem podkładek i przekładek. Płyty powinny być ułożone w pionie jedna nad drugą. 
 
2.4. Krawężniki betonowe 
Wymagania dla krawężników betonowych podano w D.08.01.01. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
– dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 
spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), 
wody wg PN-EN 1008 
– dla wypełnienia szczelin: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 
powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-EN 1008.  
 
2.6. Ława betonowa 
Ława betonowa i opór betonowy wykonane z betonu klasy C12/15 spełniającego wymagania PN-
EN 206-1. Dla ścieków przykrawężnikowych ława wspólna z krawężnikiem 
 
Do wykonania ścieku podchodnikowego należy stosować beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1. 
 
2.7. Masa zalewowa 
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej oraz do pokrycia krawędzi jezdni 
przed ustawieniem ścieków można stosować masy zalewowe na stosowane na gorąco lub 
stosowane na zimno. 
 
Masy zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1  
Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
– betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
Prefabrykowane elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej 
środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Wykonanie koryta pod ławę 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość dostosowana do wymiarów 
ław i krawężników. 
 
5.2. Ława betonowa 
Ławę betonową i ewentualnie opór należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej 
dostosowane do wymiarów prefabrykatu ściekowego.  
 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. 
 
Co 50m wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. 
Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w 
ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową o 
grubości podanej w dokumentacji projektowej, celem prawidłowego osadzenia prefabrykatów 
betonowych ściekowych. 
 
5.4. Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych ściekowych 
Przed ułożeniem ścieków należy krawędź jezdni posmarować bitumiczną masą zalewową. Grubość 
warstwy 1-2cm. 
 
Ściek ułożyć na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo – piaskowej. Ustawianie 
prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.  
 
Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczać szerokości 1cm. 
Spoiny między elementami prefabrykowanymi ścieku powinny być zalane zaprawą cementową, 
zatarte i wygładzone. Górną część szczelin pomiędzy ściekiem a jezdnią wypełnić masą zalewową.  
 
Tylna ścianę ścieku należy obsypać mieszanką gruntowo-cementową i ubić. 
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5.5. Wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej 
Przed ułożeniem ścieków należy krawędź jezdni posmarować bitumiczną masą zalewową. Grubość 
warstwy 1-2 cm. Ściek ułożyć na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej. 
Kostkę należy układać ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  
 
Wymiary ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. 
Spadek podłużny ścieku powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.  
Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia układanej na płask kostki była równa.  
 
Szerokość spoin powinna wynosi 2-7 mm. Po ułożeniu kostki spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementową. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 
5.5. Wykonanie ścieków podchodnikowych 
 
5.5.1. Ściek podchodnikowy z płyt betonowych i krawężników 
Podłoże, na którym układana będzie podsypka powinno być zagęszczone do wskaźnika Is≥1,0. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i 
zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Grubość podsypki powinna wynosić 10cm. Na przygotowanej 
podsypce w pierwszej kolejności ustawić krawężniki betonowe a następnie wykonać dno ścieku z 
betonu C16/20 o spadku zgodnym z dokumentacją projektową. Ściek przykryć płytami 
betonowymi 50x50x7cm. Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi (krawężniki, płyty) 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym 
przez co najmniej 7 dni. 
 
5.5.2. Ściek podchodnikowy z betonowych elementów korytkowych 
Ściek podchodnikowy posadowiony będzie na podsypce cementowo-piaskowej o grubości po 
zagęszczeniu 10cm.  
Dolne elementy ścieku podchodnikowego ustawiać na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-
piaskowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
Po ustawieniu elementy należy tak wyregulować, aby otrzymać równą powierzchnię, bez 
załamań. 
Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczać szerokości 1cm. 
Spoiny między elementami prefabrykowanymi ścieku powinny być zalane zaprawą cementową, 
zatarte i wygładzone. 
 
Elementy stanowiące górną część ścieku ustawiać na dolnych na zaprawie cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową. 
 
Dolna część ścieku podchodnikowego przedłużona do obrzeża betonowego lub do krawędzi skarpy 
do ścieku skarpowego. Ściek podchodnikowy łączyć się będzie ze ściekiem przykrawędziowym 
korytkowym lub skarpowym. Połączenie obu ścieków w razie potrzeby uszczelnić mieszanką 
betonową.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− 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. Badania w trakcie wykonywania robót 
W trakcie wykonywania Robót należy sprawdzić: 
 
1) ława  
Należy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z dokumentacja projektową; 
dopuszczalne odchyłki niwelety ławy  ± 1 cm na każde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 
- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 
d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 
cm na każde 100 mb, 
e) wskaźnik zagęszczenia – wg BN-77/8931-12 
 
2) wykonanie ścieku: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ±1cm na każde 100 m 
wykonanego ścieku, 
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 
m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią 
ścieku a łatą czterometrową, 
c) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym 
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o 
±1cm. 
 
6.3. Kontrola jakości wykonania ścieków podchodnikowych 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie, 
− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne ± 1 cm, 
− równości górnej powierzchni ścieku - dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m: 1 cm, 
− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 



  WWiORB D.08.05.01.                                                                                                        ŚCIEKI ULICZNE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 

 

 

 

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” 

Zadanie 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”. 
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Nie dotyczy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1 
PN-EN  197-1 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

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 1339 Betonowe płyty 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 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
 


