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Warszawa, 16.07.2014

ul. Wsp6lna 214
00-926 Warszawa

Nawiqzujqc do pisma DDA-V|-KD-020-26.2114 w sprawie naszego stanowiska do
projektu tozpotzqdzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju, ponizej przedstawiamy
swoje uwagi i propozycje:

l. Projektu rozporzqdzenia dotyczqce warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiada6 drogi publiczne i ich usytuowanie:

1. Ad. Punkt 2.2.:- powinny

sig tu znab2e zapisy np. o dylatacjach modutowych
na obiektach mostowych (czgste problemy z nierownosciami punktowymi)
- z tabeli powinny byc usuniqte zapisy o pomiarze rownosci na "utwardzonych
poboczach" - komfort jazdy dotyczy pasow ruchu
- warto6ci podane w tabeli sq bardzo mocno zawy2one w porownaniu do
wymagan zawartych w obecnie obowiqzujEcym Rozporzqdzeniu (chociaz tam
jest inny sposob oceny) - bedE problemy z odbiorami

2. Ad. Punkt 2.3.:
- z tabeli powinny
poboczach" - komfort jazdy

3.

Ad. Punkt 3.1.:
- rownosc popzeczna metodE profilometrycznq
drog klasy (A, S, GP, G - pzez analogiq do rownoSci
wpisano w tym punkcie dla "drog wszystkich klas
parking6w"

4.

Ad. Punkt 3.2.:
- z tabeli powinny by6 usuniqte zapisy o pomiarze rownoSci na "utwardzonych
poboczach"

5.

Ad. Punkt4.2.:
- zapis o badaniu "przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego"
powinien by6 usunigty - pomiar powinien by6 wykonywany po czgSciowym
wytarciu sig filmu asfaltowego z ziaren kruszywa (czyli 4 do 8 tygodni od
oddania do u2ytkowania a nawet poZniej)

6. Ad. Punkt4.3.:
(zagadnienie wla5ciwo5ci przeciwpo6lizgowych szczeg6lowo opisane sq
w ZALNCZNIKU 1,,Wa!;ciwo6ci pzeciwpo6lizgowe"

7,

8.

. lRl - usunigto przedziaNy 50o/o ,80ok ,100o/o wynik6w wprowadzajqc wartoS6
lRlsr i lRlmax. Wymagania sq zawy2one, znacznie trudniej bgdzie uzyskad
Srednio np. 1 ,3 ni2 50% wynikow poniZej 1 ,2,80% poni2ej 2,0. Na jakiej
podstawie wprowadzono nowe parametry statystyczne oraz odpowiadajEce im
wartoSci graniczne?
Proponujemy zapis'. "WaftoSc lRl nalely wyznaczac z krokiem nie rzadszym
niZ co 50 m"

UWAGAOGOLNA:
Zapisy Dz.U.Nr 43. Po2.430, nie sq w pelni zgodne z zapisami ,,nowego"
KTNPiP oraz KTNS.
Propozycja zmiany:
Usunigcie wszystkich z Dz.U Nr 43 zapis6w, kt6re zawierajq w/w katalogi.
Dziennik Ustaw powinien zawierae zapis aby miaty zastosowanie aktualne
przepisy techniczne zawatle w katalogach np. KTNPiP, KTNS , WT. Zapewni
siq w ten sposob spojno6c dokumentow prawnych (rozporzqdzen) z
dokumentami technicznymi (wytycznymi, katalogami)

ll. Projektu rozporzqdzenia dot. warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogowe obiekty in2ynierskie i ich usytuowanie:
1. Zwraca sig uwagq na zapisy: dzial V - Dz.U.nr 63, po2.735. - TRWAT-OSC
OBIEKTOW INZYNIERSKICH
Rozdzial 3 - Zabezpieczenia antykorozyjne

2, Konstrukcje betonowe, 2elbetowe

iz

betonu sprezonego

Wymagania powy2szego Rozporzqdzenia w tym punkcie nie sq kompatybilne
z obowiEzujEcymi normami PN-EN, jak i nowymi OST opracowywanymi ptzez
GDDKiA, kt6re dotyczq drogowych obiekt6w in2ynierskich.
W celu unikniqcia nieporozumien naleZaloby znowelizowa6 dzial V - Dz.U.nr
63, poz 735.
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Zalqcznlk WlaSciwoSci przeciwpoSlizgowe

