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D.01.03.02 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót w ramach realizacji zadania:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa 
Sokola w Nowej Rudzie.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką nawierzchni .  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
 - rozbiórka nawierzchni  
 - rozbiórka podbudowy 
 - przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 "Wymagania Ogólne".  
  Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. 
 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne".  
Sprzęt powinien być  zaakceptowany przez Inżyniera.  

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń należy stosować:  
−      spycharki, 
−      ładowarki, 
−      żurawie samochodowe, 
−      samochody ciężarowe, 
−      zrywarki, 
−      młoty pneumatyczne, 
−      piły mechaniczne, 
−      frezarki nawierzchni, 



Specyfikacja Techniczna D.01.03.02. 

 30

−      koparki. 
 
 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i innych elementów obejmują usunięcie z Terenu Budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 
Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, pospółka) do poziomu terenu i zagęścić (wskaźnik 
zagęszczenia gruntu Is ≥1,0) 

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2. lub w 
sposób zalecony przez Inżyniera. Jeśli do usuwania warstw nawierzchni zastosowane będą frezarki, to 
należy spełnić warunki określone w D.05.03.11. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych 
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i oczyszczone. 

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 
−      odkopania przepustu, 
−      ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 
−      rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
−      demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) 
z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania 
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 
−      oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy, kawałków 
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania 

 
 Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W 
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym ich 
bieżącego utrzymania. 
 Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie 
wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania – Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 
r.poz.628) 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 
 
- Rozbiórka podbudowy - metr kwadratowy (m2); 
- Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - metr kwadratowy (m2 ) 
-   Rozbiórka przepustów i ich elementów 

 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
 
według Dokumentacji Projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych 
w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 8 wg dokonanego 
obmiaru i odbioru. 

 Cena jednostkowa obejmuje: 
 
9.1. Dla rozbiórek nawierzchni : 

- Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 

- Wyznaczenie robót w terenie,  
- Załadunek materiałów z rozbiórek i odwóz na składowisko Wykonawcy lub wysypisko, 
- Koszty utylizacji 
- Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- Uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- Oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 

9.2. Dla rozbiórki podbudowy: 
- Oczyszczenie podbudowy z resztek po rozbiórce nawierzchni, 
- Rozebranie podbudowy ręcznie i mechanicznie; 
- Ułożenie materiału w stosy; 

 
9.3. Dla rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: 

- Odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 
- Rozebranie nawierzchni mechanicznie i ręcznie 
- Ewentualne powtórne wyrównanie krawędzi w wypadku jej uszkodzenia, 
- Rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

 
 
9.4. Dla rozbiórki nawierzchni chodników 

- Rozebranie nawierzchni chodników mechanicznie i ręcznie; 
- Ułożenie materiału w stosy; 
- Oczyszczenie terenu z resztek po rozbiórce. 

 
9.5. Dla rozbiórki znaków drogowych: 

- demontaż tablic znaków i drogowskazów 
- odkopanie i wydobycie słupków 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem 
 

  
9.6.  Dla rozbiórki przepustu: 

−      odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
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−      ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
−      rozebranie elementów przepustu, 
−      sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
−      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
−      zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 
−      uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 

112, poz. 1206), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, 
poz. 1735), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie 
będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 
622), 

 


