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D-01.02.01  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

                            CPV 45112600-1 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w związku z usunięciem krzewów  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące robót 

związanych z usunięciem krzewów , karczy i poszycia, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych . 

1.4.  Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.  

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

- specjalistyczne ciągniki zrywkowe lub ciągniki rolnicze dużej mocy ze specjalnym 

osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

- rębak mobilny (ciągnikowy) lub rozdrabniacz odpadów zrębowych, 

- spycharki. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
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4.2.  Transport pni, gałęzi i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem ciągnikowym (obszar o 

mniejszej dostępności terenu – tereny o glebach hydrogenicznych) lub samochodowym 

(obszar dobrze dostępny – tereny o gruncie mineralnym). W przypadku wywozu pni 

wyłącznie transportem samochodowym należy odpowiednio wybrać miejsca czasowego 

składowania pni zwożonych przez ciągniki z większego terenu (tzw. loco las po zrywce). 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Na terenach leśnych 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w transporcie sortymentów drzewnych w lasach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzaków, obcięcie gałęzi, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na 

wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz rozdrobnienie za pomocą rębaka do gałęzi (lub 

rozdrabniacza odpadów pozrębowych) ze złożeniem uzyskanego mulczu poza pasem 

drogowym lub ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu (zgodnie z 

przepisami ochrony przeciwpożarowej na obszarach leśnych!). 

Teren w pasie robót ziemnych, robót elektrycznych i przepustów drogowych, powinien być 

oczyszczony z drzew i krzewów. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 

rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

 

Wycinka drzew i krzewów na terenach nieleśnych 

Drewno uzyskane z wycinki drzew staje się własnością Zamawiającego W przypadku 

przekazania dla Wykonawcy za pozyskane drewno przez Wykonawcę Zamawiający wystawi 

fakturę VAT na kwotę zgodną z Raportem z wyceny wartości drzew  po ścince. Raport z 

wyceny wartości drzew przewidzianych do wycinki wykona uprawnione biuro.  

W istniejącym rowie drogowym i pasie projektowanych robót występują karcze po wcześniej 

przeprowadzonej wycince drzew  Obowiązkiem wykonawcy będzie karczowanie pni, ich 

usunięcie z pasa robót, usunięcie ściółki oraz zasypanie dołów  

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 

głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 

przypadków podanych w punkcie 5.3. 

5.3. Usunięcie krzewów 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 

- 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, 

- w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 

pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
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 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

z terenu budowy przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 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. 

 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 

ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

 Przy podstawowym sposobie postępowania z gałęziami tzn. - przerobienie gałęzi na 

korę drzewną (tzw. mulcz) za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 

przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Miejsce składowania 

mulczu musza zostać uzgodnione z Inżynierem lub zarządcą terenu na obszarze którego 

planowana jest składowanie mulczu 

 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. 

 W przypadku konieczności prowadzenia spalania odpadów 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 spalenia 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 spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to 

powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą 

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 jakimkolwiek obszarami, na których 

odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

5.5. Zasady zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia prac budowlanych 

 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 poddana zabiegom pielęgnacyjnym lub  odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Zabezpieczenie drzew na terenie budowy polega na: 

� usytuowaniu zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych z dala 

od istniejącego zadrzewienia, co zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi 

drzew oraz przed przedostawaniem się szkodliwych substancji do gleby; 

Zabezpieczenie drzew, które rosną w sąsiedztwie prowadzonych robót polega na: 
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� ręcznym prowadzeniu cięć grubszych korzeni i zabezpieczeniu powierzchni cięcia 

specjalistycznym preparatem, 

� prowadzeniu prac w okresie spoczynku zimowego drzew tj. od października do marca, 

� organizowaniu robót ziemnych w taki sposób, by odcinki robót kończyć w przeciągu 

kilku dni, nie dopuszczając w ten sposób do trwałego przesuszenia korzeni i gleby, 

� zabezpieczeniu drzew, które rosną w odległości mniejszej niż 2 m od prowadzonych 

robót, deskowaniem pni do wys. 2 m z przewiązaniem drutem i obłożeniem systemu 

korzeniowego matami słomianymi. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 6.2. - Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów  

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00. "Roboty 

ziemne". 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:  

 

- dla terenów zakrzewionych   1 ha (hektar) 

 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga 

akceptacji Inżyniera. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych 

w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić 

podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót związanych z usunięciem drzew i krzewów 

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu 

robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.  

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, oraz zagęszczenia gruntu wypełniającego doły. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00. Płatność za za 1ha 

usuniętych krzewów i poszycia należy przyjmować zgodnie z obmiarem, i z oceną jakości 

wykonania robót.  

 

Ceny jednostkowe: 

 cena wykonania robót związanych z usunięciem krzewów:  
- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

- wycięcie i wykarczowanie krzewów i poszycia, 

- obcięcie gałęzi, 

- wywiezienie karpiny i gałęzi poza Teren Budowy, łącznie z kosztami składowania, 

- zasypanie dołów i zagęszczenie oraz spalenie na miejscu pozostałości, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


