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I. KORYTOWANIE 

Korytowanie wykonujemy wraz z pro-

filowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

W przypadku występowania poniżej dna 

wykopu gruntów organicznych (np. humus, 

torf) konieczna jest wymiana tego gruntu.  

Wykonanie koryta – należy wbić pali-

ki lub szpilki w rzędach równoległych do 

II. PODBUDOWA

Podbudowa stanowi warstwę konstrukcyjno-odsączającą i może być wykonana z kruszywa łama-

nego lub naturalnego żwirowo-otoczakowego stabilizowanego mechanicznie, gruntu stabilozowa-

nego cementem i chudego betonu lub betonu zwykłego odpowiedniej klasy.

Rodzaj podbudowy i grubość, która wynosi od 15 do 40 cm, zależą od panujących warunków 

gruntowych oraz od przeznaczenia nawierzchni. Należy pamiętać, aby każdą warstwę podbudowy 

wykonać ze spadkiem min. 2%, oraz aby warstwa podbudowy przed zagęszczeniem była grubsza  

o 30-40%, niż wynika to z projektu.

spadek min. 2%

SPADEK POPRZECZNY min. 2%
(dotyczy wszystkich warstw) 

WYKONANIE KORYTA 
ZAGĘSZCZANIE GRUNTU

III. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kost-

ki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia  

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży, aby zredukować docina-

nie kostek brukowych i płyt tarasowych.

a) Obrzeża (RYS. A) ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubości 

warstwy 3-5 cm po zagęszczeniu. Spadek podłużny obrzeży powinien być zgodny z projektowa-

nym spadkiem ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana 

piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał poza tylną ścianą obrzeża należy 

zagęścić. Spoiny między elementami nie powinny przekraczać 1 cm.

b) Krawężniki (RYS. B)  ustawić na ławie betonowej z oporem. Ławę betonową wykonuje się  

w szalowaniu o wymiarach jak na rysunku B. Koryto pod ławę powinno odpowiadać wy-

miarom i ewentualnie konstrukcji szalunku. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpo-

średnio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Do wykonania ławy nale-

ży stosować beton klasy minimum C12/15. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 

chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem lub miejscowym grun-

tem przepuszczalnym i starannie zagęszczona. Spoiny krawężników nie powinny przekra-

czać 1 cm i należy je wypełnić żwirem, piaskiem lub specjalną elastyczną mrozoodporną masą.  

Odległość górnej powierzchni krawężnika od nawierzchni drogi powinna wynosić:

• 10 - 12 cm dla krawężników 15 x 30 cm
• 2 - 3 cm dla krawężników najazdowych 15 x 22 cm (na wjazdach do posesji)

RYS. A - WBUDOWANIE OBRZEŻA 
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
DROGI, CHODNIKA

nawierzchnia 5-8 cm

podbudowa 15-40 cm
grunt rodzimy

podsypka 3-5 cm

W przypadku nawierzchni chodnika  
warstwa podbudowy nie jest konieczna.

osi nawierzchni. Rozmieszczenie palików lub szpilek w odstępach nie większych niż 10 m powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków do wytycze-

nia nawierzchni. Korytowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym min. 2% i podłużnym dostosowanym do projektowanej nawierzchni.  

Bezpośrednio po wyprofilowaniu gruntu należy przystąpić do jego zagęszczania. Grunty spoiste (np. gliny) zagęszczać w stanie suchym (w przypadku 

nadmiernego zawilgocenia do zagęszczenia przystąpić po jego naturalnym osuszeniu).

RYS. B - WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKA

15 cm

12
 c

m
15

 c
m

Krawężnik drogowy 

1 cm

15
-4

0 
cm

3-
5

cm

3-
5 

cm

30
 c

m

30 cm

Podsypka
Ława z oporem
z betonu C-12/15

Obrzeże
chodnikowe

PORADNIK UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT TARASOWYCH

PAMIĘTAJ!  

OD JAKOŚCI PODBUDOWY, PODSYPKI I PRAC BRUKARSKICH ZALEŻY STABILNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ CAŁEJ NAWIERZCHNI.
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PROFILOWANIE NA „PROWADNICACH” 
Z OBRZEŻY LUB KRAWĘŻNIKÓW

GRUBOŚĆ PODSYPKI
od 3 do 5 cm po zagęszczeniu

podsypka 3-5 cm

IV. PODSYPKA 

Na warstwie konstrukcyjnej (podbudowie) układa się podsypkę. Podsypka może być wykonana  

z piasku o odpowiedniej granulacji, może być żwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm lub piasko-

wo-cementowa.

Całkowita grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm.

Elementy brukowe ułożone na warstwie podsypki powinny wystawać 0,5-1 cm powyżej pro-

jektowanej rzędnej nawierzchni, a po procesie zagęszczania następuje właściwe osadzenie oraz 

wyrównanie różnic wysokości kostki o dopuszczalnych tolerancjach wymiarów powstających  

w procesie produkcji betonowej kostki brukowej i płyt tarasowych (NORMY PN-EN 1338:2005 

i PN-EN 1339:2005).

Podsypka piaskowa (zalecana) powinna być układana w stanie wilgotnym w temp. > 0 °C. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a dopiero po naciśnięciu palcami 

podsypka ma się rozsypywać. Profilowanie (wyrównywanie) podsypki wykonujemy łatą z deski 

opartej na prowadnicach z rur stalowych ułożonych wzdłuż krawędzi układanej nawierzchni (jako 

prowadnice można traktować również ustawione uprzednio obrzeża lub krawężniki). Rozścielo-

ną podsypkę (utrzymując odpowiednie spadki min. 2 %) profilujemy i zagęszczamy, następnie 

dosypujemy i kolejny raz profilujemy, już bez zagęszczania. Po czym układamy nawierzchnię  

z betonowej kostki brukowej. Zagęszczanie odbywa się za pomocą zagęszczarki wibracyjnej. 

Zalecana również podsypka żwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm stanowi bardzo dobrą pod-

sypkę do stosowania szczególnie w warunkach zimowych i nie jest łatwo wymywana przez wodę. 

Zastosowanie podsypki piaskowej czy żwirowo-piaskowej, w razie ewentualnych prac remonto-

wych, ułatwia rozbieranie nawierzchni wybudowanych z kostek czy płyt betonowych.

Podsypkę piaskowo-cementowo stosuje się z zasady na obszarze wokół studzienek tj. w miejscach 

wzmożonej naturalnej penetracji wody. Podsypkę piaskowo-cementową przygotowuje się w beto-

niarkach, w stosunku objętościowym 1 : 4 (cement : piasek) przy współczynniku W/C (Woda/Cement) 

= 0,25-0,35, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. Rozścielenie podsypki 

cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozście-

lenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m,  

w takim przypadku po ułożeniu i zagęszczeniu nawierzchni z kostki brukowej należy polać ją 

wodą w takiej ilości, aby woda mogła zwilżyć całą grubość podsypki. Całkowite zagęszczenie 

nawierzchni musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce piaskowo-

-cementowej!

UWAGA!  

Przy podsypce piaskowo-cementowej istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wykwitów 

wapiennych na powierzchni ułożonych produktów betonowych, a nawierzchnie z kostek i płyt 

betonowych układane na takiej podsypce należą do trudno rozbieralnych podczas prac remon-

towych (rozebrany materiał może nie nadawać się do ponownego wbudowania).

PROFILOWANIE NA PROWADNICACH  
Z RUR STALOWYCH
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V. UKŁADANIE 

ułożenie po przekątnej ułożenie prostopadłe

KIERUNEK RUCHU POJAZDÓW

do kierunku ruchu pojazdów
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Aby uniknąć koncentracji kolorów należy układać kostki z minimum trzech palet z tej samej partii produkcyjnej mieszając jednocześnie produkty 

z poszczególnych warstw.
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Zalecamy układanie kostki tak, aby dłuższy bok kostki był ułożony prostopadle lub po przekątnej do kierunku ruchu pojazdów. Tak ułożona kostka 

korzystniej przenosi obciążenia dynamiczne powstające wskutek ruchu pojazdów.

źle (kostki stykają się) dobrze (kostki nie stykają się)źle (kostki stykają się) dobrze (kostki nie stykają się)źle (kostki stykają się) dobrze (kostki nie stykają się)

dobrze (kostki nie stykają się)

3-5 mm

PRAWIDŁOWE 
SPOINY 3-5 MM

Kostki brukowe i płyty tarasowe należy 

układać luźno.

Układanie na ścisk może spowodować łamanie 

się krawędzi i pękanie brukowych elementów 

betonowych.  Pionowe dystanse są elemen-

tem pomocniczym w celu zapewnienia spoin 

od 3 do 5 mm.

Linię fug/spoin kontrolujemy listwą lub sznur-

kiem w odstępach 1-2 m.

NIEPRAWIDŁOWE 
BRAK SPOINY

źle (kostki stykają się) dobrze (kostki nie stykają się)źle (kostki stykają się) dobrze (kostki nie stykają się)źle (kostki stykają się) dobrze (kostki nie stykają się)

źle (kostki stykają się)

 PRAWIDŁOWE
UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

dobrze (mieszanie z kilku palet) źle (niemieszanie z kilku palet) 

 NIEPRAWIDŁOWE
UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

Układanie kostki brukowej rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z zamówieniem: wzór, kolor, ilość. 

Kostkę układa się około 0,5 - 1 cm wyżej od projektowanej rzędnej nawierzchni, ponieważ po zagęszczeniu podsypka zagęszcza się, a materiał osiada 

i następuje wyrównanie nawierzchni. Podczas układania nie należy chodzić po podsypce.

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ  
Z TRZECH PALET

Kostki brukowe i płyty tarasowe należy układać stroną dociętą do ustawionych obramowań lub elementów stałych.

źle

dobrze

źle

dobrze

Docinanie kostek brukowych do elementów stałych
PRAWIDŁOWE DOCINANIE KOSTEK BRUKO-

WYCH DO ELEMENTÓW STAŁYCH

dobrze

 NIEPRAWIDŁOWE DOCINANIE KOSTEK BRUKO-
WYCH DO ELEMENTÓW STAŁYCH

źle

źle

dobrze

źle

dobrze

Docinanie kostek brukowych do elementów stałych

WAŻNE!  

W trakcie prowadzenia prac brukarskich, szczególnie na etapie układania elementów betonowych, należy utrzymywać względny porządek i nie 

dopuścić do zabrudzenia układanej nawierzchni z kostek brukowych i płyt betonowych np. gliną, czarnoziemem, mieszankami zapraw, cementem 

itd. naniesionymi przez buty czy sprzęt budowlany. Takie zabrudzenia mogą być trudne lub niemożliwe do usunięcia i mogą mieć negatywny wpływ 

na ostateczny efekt wizualny całej nawierzchni z elementów betonowych i należy pamiętać, że nie są podstawą do reklamacji.

PORADNIK UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT TARASOWYCH



VI. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI 

Ubijanie kostki brukowej wykonujemy w stanie suchym po całkowitym jej oczyszczeniu. 

Zagęszczenie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  

z osłoną z tworzywa sztucznego o wadze max. 150 kg. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez wibrowanie w kierunku 

wzdłużnym kostki.  Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii 

materiału, by zminimalizować naturalnie występujące różnice kolorystyczne. Nawierzchnię na pod-

sypce piaskowej można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Natomiast nawierzchnię 

na podsypce piaskowo-cementowej po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku  

i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  Po upływie od 2 tygodni (przy tempera-

turze średniej otoczenia nie niższej niż 15 CO) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię 

należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

ZAGĘSZCZANIE (UBICIE) NAWIERZCHNI

VII. SPOINOWANIE / FUGOWANIE 

Szerokość spoin/fug pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi lub płytami tarasowymi powinna 

wynosić od 3 do 5 mm. Do spoinowania należy stosować drobny piasek płukany 0-2 mm, piasek 

łamany 0-2, 1-2 mm lub gotowe mieszanki fug. Materiał do spoinowania/fugowania powinien być 

drobny, płukany i bez zanieczyszczeń (bez frakcji pylastych i bez gliny). Zawartość pyłów czy gliny 

może doprowadzić do trwałego zabrudzenia kostek brukowych czy płyt tarasowych. Wypełnienie 

spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfi-

tym polaniu wodą. Wmiecenie papki piaskowej wykonujemy szczotkami względnie rozgarniaczkami  

z piórami gumowymi. Nie należy wcierać w produkty betonowe materiału do spoinowania oraz nie 

dopuszczać do dłuższego zalegania piasku na powierzchni kostek i płyt, gdyż mogą na nich pozo-

stać nieodwracalne przebarwienia.

WYPEŁNIENIE SPOIN
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Zagęszczanie kostki brukowej 

wykonujemy w stanie suchym 

po całkowitym jej oczyszczeniu.

WAŻNE!  

Niewłaściwie wykonane prace brukarskie tj. m.in.: źle dobrana i  wykonana podbudowa oraz podsypka, brak spadków na każdej warstwie, zbyt 

ścisłe ułożenie produktów betonowych, źle dobrany i nieuzupełniany materiał do spoinowania mogą spowodować m.in.:

• szczerbienie się krawędzi elementów betonowych (np. przy zbyt ścisłym ułożeniu),

• pękanie elementów betonowych (np. przy nierównomiernie rozsypanej i zagęszczonej podbudowie i podsypce),

• klawiszowanie elementów betonowych (np. przy niewłaściwie dobranej i wykonanej podbudowie i podsypce),

• zwiększenie ryzyka pojawienia się wykwitów wapiennych i plam opadowych (np. przy braku odpowiednich spadków),

• zapadanie lub wybrzuszanie się nawierzchni z elementów betonowych (np. przy nierównomiernie rozsypanej i zagęszczonej podbudowie i pod-

sypce),

• pojawianie się trudnych do usunięcia zabrudzeń (np. przez glinę w materiale do fugowania lub przy braku ochrony produktów betonowych  

w trakcie prac brukarskich czy budowlano-remontowych),

• zarysowania powierzchni elementów betonowych (np. przez nieoczyszczenie elementów betonowych przed procesem zagęszczania lub zagęsz-

czanie bez odpowiednich nakładek)

Powyższe prowadzi do zniszczenia i nieestetycznego wyglądu wykonanej nawierzchni i może być zasadnym powodem do nieuznania przez produ-

centa elementów betonowych ewentualnej reklamacji.
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