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D.01.02.01 USUNI�CIE DRZEW 

l. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru Robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew , 
w ramach przebudowy  mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi 
gminnej Podwysokie  Jeleniewskie - Malesowizna  .  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz� prowadzenia robót  przygotowawczych zwi�zanych z usuni�ciem 
drzew  i obejmuj� : 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 10÷15 cm z karczowaniem pni 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 16÷25 cm z karczowaniem pni,  
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 26÷35 cm z karczowaniem pni,  
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 36÷45 cm z karczowaniem pni,  
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 46÷55 cm z karczowaniem pni,  
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 56÷65 cm z karczowaniem pni,  
-   wywo�enie dłu�yc, karpiny i gał�zi 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do usuwania drzew 
Do wykonywania Robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�: 
- piły mechaniczne, 
-  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego, 
-  spycharki, 
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-  koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew, 
-  równiarki. 
Wszystkie maszyny powinny by� zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport 
Karpin� oraz dłu�yce nale�y przewozi� transportem samochodowym. 
Dłu�yce przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy powinny by� transportowane w sposób nie 
powoduj�cy ich uszkodze�. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne warunki wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Usuni�cie drzew  
Drzewa znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuni�cia, 
nale�y �ci�� i wykarczowa� przed  rozpocz�ciem Robót. 
Karpin� oraz dłu�yce nale�y przewie�� na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Karpin� po 
zawiezieniu na wskazane miejsce nale�y zakopa�, a teren zrekultywowa�. 
Doły po wykarczowanych pniach powinny by� wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zag�szczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 ”Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania” [1]. 
Gał�zie nale�y spali� w sposób zapewniaj�cy zachowanie wszelkich wymogów bezpiecze�stwa i 
odpowiednich przepisów. 
Je�eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl�dy zmusz� Wykonawc� do odst�pienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi� b�dzie przeszkod� w prowadzeniu innych prac, 
Wykonawca powinien usun�� go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, w którym b�dzie mo�liwe dalsze spalanie. 
Pozostało�ci po spaleniu powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. Je�li pozostało�ci po 
spaleniu , za zgod� Inspektora Nadzoru, s� zakopywane na terenie budowy, to powinny by� one układane w 
warstwach. Ka�da warstwa powinna by� przykryta warstw� gruntu. Ostatnia warstwa powinna by� przykryta 
warstw� gruntu o grubo�ci co najmniej 30 cm i powinna by� odpowiednio wyrównana i zag�szczona. 
Pozostało�ci po spaleniu nie mog� by� zakopywane pod rowami odwadniaj�cymi ani pod jakimikolwiek 
obszarami, na których odbywa si� przepływ wód powierzchniowych. 
Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� 
przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo�ci usuni�cia drzew  

Sprawdzenie jako�ci Robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno spełnia� wymagania normy 
PN-S-02205 [1], 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� Robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew  jest: 
-     dla drzew        1 szt. (sztuka) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2.     Sposób odbioru Robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który powinien 
by� dokonany po usuni�ciu drzew  przewidzianych w Dokumentacji Projektowej . 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki bada� i pomiarów przedło�onych przez Wykonawc� zgodnie z n/n SST. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 szt. usuni�tego drzewa,  nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci Robót. 
Ilo�ci robót  do wykonania: 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 10÷15 cm z karczowaniem pni -  3 szt 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 16÷25 cm z karczowaniem pni -  5 szt 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 26÷35 cm z karczowaniem pni  - 3 szt 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 36÷45 cm z karczowaniem pni -   2 szt 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 46÷55 cm z karczowaniem pni -  1 szt 
-   mechaniczne �cinanie drzew o �r. 56÷65 cm z karczowaniem pni -  1 szt 
-   wywo�enie dłu�yc, karpiny i gał�zi- 10 mp 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
-  wyci�cie i wykarczowanie drzew, 
- wywiezienie karpiny i dłu�yc poza teren budowy na wskazane miejsce, 
- odwiezienie odpadów na wysypisko �mieci, 
- zasypanie karpiny wraz z rekultywacj� terenu, 
- zasypanie dołów wraz z zag�szczeniem gruntu, 
- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych Robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

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


