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D.01.02.02.  USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ   
                               (HUMUSU) 
 
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 warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
w ramach realizacji zadania pn.: ,, Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice  
(obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej”.                
 
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 ze zdjęciem humusu darniny grubości 15 cm ze skarp nasypów                
i przeciw skarp rowów trasy głównej. 
 
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, kas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                      
w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równiarki, 
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- spycharki,  
- łopaty, szpadle i inne sprzęty do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy zastosować: 
- noże do cięcia darniny, 
- łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego 
późniejszego wykorzystania do umocnienia skarp oraz odwóz nadmiaru nieprzydatnego 
humusu wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji                  
Robót  oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będzie wykonywane roboty.  
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.2.1. Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 15 cm. W miejscach, 
gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość 
zalegania. 
 
5.2.2. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, zagęszczeniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
 
5.2.3.  Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieograniczonym. 
 
 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” 
 
6.2. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową: 
- powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej, 
- grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, 
- prawidłowość spryzmowania humusu i darniny. 
Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 
Zdjęty humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 
Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać ustalona na podstawie pomiarów geodezyjnych 
przeprowadzonych przed i po zdjęciu ziemi urodzajnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest jeden metr sześcienny (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu 
i darniny) zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr kwadratowy (m3) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z określeniem 
podanym w p.7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na miejscu budowy, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
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- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez Inżyniera głębokość, 
- załadunek i transport ziemi urodzajnej na składowisko przyobiektowe, 
- składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 
- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
- koszt uzyskania pozwolenia na składowanie,  
- opłaty za składowisko lub utylizację, 
- bieżące oczyszczenie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego 
kołami pojazdów, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


