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D.01.02.01     USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. 
 

1.         Wstęp. 
 
1.1.          Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót w ramach realizacji zadania: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa 
Ruda – Słupiec – Bożków – Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 I etap”. 

 
 
1.2.          Zakres stosowania ST. 
 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3.          Zakres robót  objętych ST. 
 

Roboty obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów kolidujących z robotami 
związanymi z przebudową dróg .  
 
1.4.          Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST.  D 00.00.00. 
 
1.5.          Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

2.          Materiały. 
 
 Nie występują. 
 
 

3.          Sprzęt. 
 
 Przewiduje się użycie sprzętu wg zaleceń Wykonawcy.  
 
 

4.          Transport. 
 
 Pnie i gałęzie będzie się wywozić przyczepami skrzyniowymi. Przewożone ładunki należy 
rozmieścić równomiernie  na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem się. 
 Materiały z wycinki drzew i krzewów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera.  
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5.          Wykonanie robót. 
 
 Roboty obejmują wycięcie drzew i krzewów z wykarczowaniem pni, bądź bezpośrednie ich 
wykarczowanie z obcięciem pni, wierzchołków i gałęzi, wywiezieniem poza obręb robót ziemnych lub na 
wskazane przez Inżyniera miejsce oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu. W miejscach 
nasypów doły po karczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów 
zagęszczonym zgodnie z wymaganiami dla podłoża. 
 Ewentualne pozostałości po wykarczowaniu należy spalić na miejscu. 
 
 

6.          Kontrola jakości robót. 
 
 Wymagania dla wycinki  drzew podano w punkcie 5. 
 
 

7.          Obmiar robót. 
 
 Jednostką obmiaru jest [szt] wyciętego drzewa wyciętych krzewów. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru faktycznie wyciętych drzew i krzewów z uwzględnieniem 
średnicy pni  i sposobu karczowania. 
 
 

8.          Odbiór robót. 
 
 Roboty ujęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu wg zasad ujętych w ST D 00.00.00. 
 
 

9.          Podstawa płatności. 
 
 Podstawą płatności jest : 1 [szt.] usunięcia drzew i wyciętych krzewów. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- wycinkę drzew 
- obcięcie gałęzi 
- wycięcie krzewów 
- karczowanie pni 
- rozdrobnienie materiału drzewnego 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem 
- załadunek i transport. 

 
 

10.         Przepisy związane. 
 
BN-72/8932-01 - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty  ziemne. 
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z 10.02.1977 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych (DZ. Ustaw nr 7, pozycja 30).  
 

 


