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Wprowadzenie

• Od 2014 r. funkcjonują Katalogi Typowych Konstrukcji 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Nawierzchni 
Sztywnych – wprowadzono w nich dolne ograniczenie w 
najlżejszej kategorii ruchu

• W 2015 r. zostało zmienione Rozporządzenie o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – brak 
załącznika 5, z przykładowymi konstrukcjami nawierzchni

• Konsekwencja – brak rozwiązań typowych nawierzchni dla dróg 
obciążonych ruchem bardzo lekkim i pozostałych powierzchni, do 
których przywykliśmy



Rozwiązania historyczne Katalog z 1990 r.



Rozwiązania historyczne

Rozporządzenie z 2 
marca 1999 r. – przed 
nowelizacją w 2015 r.



Rozwiązania historyczne

Przykładowe 
niedostosowanie 
konstrukcji chodnika z 
Dz.U. 430 do obecnych 
obciążeń



Rozwiązania historyczne

Przykładowe 
niedostosowanie 
konstrukcji jezdni drogi 
serwisowej do obecnych 
obciążeń



Rozwiązania historyczne

Przykładowe 
niedostosowanie 
konstrukcji jezdni 
manewrowej do 
obecnych obciążeń



Uzasadnienie opracowania WR-D-63

• Brak wzorcowych rozwiązań spowodował dużą dowolność w 
projektowaniu nawierzchni chodników, parkingów, itp., powodując 
niejednokrotnie ich przedwczesne uszkodzenia

• Potrzeba uzupełnienia typowych rozwiązań i w jak największym 
stopniu dostosowania ich do zasad wypracowanych w istniejących 
katalogach

• Bazowano na doświadczeniach krajowych oraz wzorcach 
zagranicznych, które przede wszystkim posłużyły do weryfikacji 
nowych rozwiązań



Zakres katalogu WR-D-63

Nawierzchnie oraz warstwy ulepszonego podłoża WUP (rodzaje nawierzchni):

• Drogi obciążone ruchem bardzo lekkim (KR0)

• Zatoki przystankowe

• Stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe

• Drogi dla pieszych, drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów

• Rozwiązania nawierzchni jezdni w obszarach skrzyżowań

Uwzględniono typy nawierzchni różniące się konstrukcją (podatne, półsztywne 
i sztywne) oraz rodzajem materiału użytego w górnej warstwie nawierzchni (np. 
asfaltowe, betonowe, z warstwą nawierzchniową z kostki kamiennej)



Różnice w stosunku do katalogów 2014

• Nowe powierzchnie / nowe nawierzchnie oraz WUP

• Możliwość zastosowania dwóch osi standardowych 100 i 115 kN

• Nowe współczynniki przeliczeniowe pojazdów na osie 115 kN w 
przypadku nawierzchni podatnych i półsztywnych

• Nowa kategoria ruchu bardzo lekkiego KR0:
• Nawierzchnie podatne i półsztywne - od 0 do 18.000 osi 115 kN

• Nawierzchnie sztywne - od 0 do 17.000 osi 115 kN



Ogólna, ramowa zawartość katalogu

1. Przedmiot i zakres stosowania

2. Wykaz opracowań powołanych

3. Definicje i objaśnienia skrótów

4. Schematy konstrukcji nawierzchni oraz warstw ulepszonego podłoża 
WUP

• Do ruchu i postoju pojazdów
1. Asfaltowe,

2. Z kostki kamiennej, betonowej i płyt prefabrykowanych

3. Z mieszanki niezwiązanej

4. Z betonu cementowego

• Do ruchu pieszych i rowerów
1. Asfaltowe

2. Z kostki kamiennej, betonowej i płyt prefabrykowanych

3. Z mieszanki niezwiązanej

4. Z betonu cementowego



Procedury projektowe

Przykład procedury projektowej dla 
nawierzchni przeznaczonej dla ruchu 
pieszych



Warunki gruntowo-wodne i projektowanie dolnych 
warstw

Układ dolnych warstw dla nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych i rowerów



Typowe rozwiązania



Rozwiązania dla nawierzchni skrzyżowań



Wprowadzenie wartości dla kategorii ruchu KR0

Odporność na wysadziny



Wymagania – zarówno dla nawierzchni asfaltowych, 
betonowych, jak i podbudów

Wymagania materiałowe



Nawierzchnia drogi dla pieszych (chodnika)

Przykładowe porównanie konstrukcji chodnika (1)

Wg załącznika 5 do 
Rozporządzenia z 1999 r.

Wg WR-D 63

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe grupy G1

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podłoże gruntowe grupy G1

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm

Łączna grubość konstrukcji – 13 cm Łączna grubość konstrukcji – 26 cm



Nawierzchnia drogi dla pieszych (chodnika)

Przykładowe porównanie konstrukcji chodnika (2)

Wg załącznika 5 do 
Rozporządzenia z 1999 r.

Wg WR-D 63

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe grupy G4

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podłoże gruntowe grupy G4

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm

Łączna grubość konstrukcji – 28 cm

Łączna grubość konstrukcji – 46 cm + 
sprawdzenie warunku mrozoodporności

Grunt stabilizowany cementem 
Rm1,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego spoiwem 
C1,5/2 gr. 20 cm



Katalog WR-D-63
• Uzupełnia Katalogi z 2014 r.: KTKNPiP oraz KTKNSz o rozwiązania dla 

ruchu bardzo lekkiego – wprowadzono nową kategorię KR0

• Przedstawia typowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni 
dla różnych elementów dróg, których od kilku lat brakowało

• Przedstawia bogaty wachlarz rozwiązań pod względem typu konstrukcji 
nawierzchni i rodzaju materiałów stosowanych w poszczególnych 
warstwach nawierzchni 

• Przedstawia wskazania do nawierzchni w obszarach skrzyżowań, mające 
na celu poprawę trwałości nawierzchni w tych miejscach

• Umożliwia indywidualne projektowanie

• Uwzględnia aktualne doświadczenia krajowe i zagraniczne w odniesieniu 
do konstrukcji nawierzchni będących przedmiotem katalogu

Podsumowanie
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