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D.01.02.01.  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
  
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, usunięcia drzew i krzewów w ramach zadania  
pn: ,,Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Jagodowo-Sosnowa w Ożarowicach”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania Robót wymienionych                  
w p. 1.1. związanych z usunięciem drzew i krzewów o średnicach i w ilościach podanych w 
przedmiarze Robót. 
 Ponadto Wykonawca w ramach niniejszej STWiORB dokona wszelkich niezbędnych 
prac pielęgnacyjnych drzewostanu w pasie drogowym projektowanego odcinka, w 
szczególności wycinki znajdujących się w skrajni drogowej konarów drzew przewidzianych 
do pozostawienia, usunięcie odrostów drzew przeznaczonych do wycinki, karczowanie 
dodatkowych karp oraz niezbędne zabiegi utrzymaniowe. 
 Roboty wykonuje się na długości całego realizowanego zadania. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność                       
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
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 Materiały nie występują. 
 
  
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
3.2. przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- piła motorowa łańcuchowa, 
- koparka, 
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa dłużycowa i skrzyniowa, 
- dźwig.  
 
 
4.  TRANSPORT 
 
 Odwóz pni i gałęzi powinien być wykonany środkami transportu wyszczególnionymi 
w p. 3. w miejsce składowania. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  
 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypania dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 Teren po budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew                
i krzewów. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Kierownika Projektu.   
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 
korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania 
w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie 
znajdowały się na głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu,         
z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która 
ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
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5.3. Usunięcie drzew i krzewów 
 
 Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

a) W obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna 
terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej 
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami 
powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 
odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, 
jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 
przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej 
poziomu. 
 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły 
tej właściwości w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń,                     
a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny                       
z ustaleniami SST lub wskazaniami Kierownika Projektu. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie,                          
z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w 
dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 
całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia 
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalania stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spalaniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeśli pozostałości po spalaniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to 
powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą 
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gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej               
30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie 
mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na 
których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z p. 5. oraz zagęszczenia 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji D.02.03.01. Wykonanie nasypów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiarową są: 
- sztuki (szt.) wyciętych i wykarczowanych drzew, 
- hektary (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają zasadom odbioru Robót zanikających                      
i ulegających zakryciu wg zasad ujętych w  STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności są sztuki (szt.) usuniętych drzew i hektary (ha) usuniętych 
krzewów. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
- wycinkę drzew, 
- obcięcie gałęzi i wierzchołków, 
- pocięcie pni na odcinki 2 ÷5 m, 
- karczowanie korzeni, 
- wycinkę krzewów, 
- załadunek i transport w miejsce składowania, 
- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do 
pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


