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1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy przyłączy kanalizacji 
deszczowej oraz punktów wysokościowych punktów charakterystycznych dla rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej . Bystrzyca Górna nr 64, dz. nr 60/2 obr. By-
strzyca Górna  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy przyłączy 
wraz punktami wysokościowymi 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głów-
nego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).  

Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów 
głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punkty wysokościowe (repery robocze). W oparciu 
o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościo-
wych są: 

tyczki, 

łaty, 

taśmy. 

inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwaranto-
wać uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

6. TRANSPORT. 

Nie dotyczy 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

7.1. Wyznaczenie punktów na osi 

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3cm w sto-
sunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
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1cm w stosunku do rzędnych projektu. 

7.2. Robocze punkty wysokościowe 

Należy wyznaczyć dwa robocze punkty wysokościowe. 

Punkty wysokościowe należy wykonać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne 
ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5cm. 

7.3. Wyznaczenie punktów wysokościowych i konturów wykopów 

Wyznaczenie punktów wysokościowych i konturów wykopów polega na oznaczeniu po-
łożenia w terenie krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów  

z terenem oraz określenie wysokościowych rzędnych punktów charakterystycznych sie-
ci. Do wyznaczenia konturów wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy sieci. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów po-
przecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

7.4. Kontrola jakości robót 

7.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instruk-
cjach i wytycznych GUGiK. 

 

7.4.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących za-
sad: 

oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w po-
ziomie oraz na początku i końcu budowanego odcinka,  

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowa-
nego odcinka,  

wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co 
najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwość. 

 

7.4.3. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tere-
nie jest 1km trasy sieci. 

 

7.4.4. Odbiór robót 

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geode-
zyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 
 



 Specyfikacja Techniczna -  ST-24  Przyłącza wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych 253 

 

        Nazwa projektu:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca 
Górna 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979, 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978, 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983, 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979, 

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983, 

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

 


