
D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu   

 

P.P.D.M. i K.B „Drombud” s.c.  Opole 
 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany,                    
w ciągu drogi gminnej nr 108209O.  
Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany,                       
w ciągu drogi gminnej wewnętrznej  dz. nr 468 . 
 

 

33
 

          SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 D-01.02.02 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  
są wymagania wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  w ramach zadania : 
 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej 
nr 108209O.  

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej  dz. nr 468 . 

 

1.2. Zakres stosowania  STWiORB 

 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu gr. 20 cm , wykonywanych w ramach niniejszego zadania . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Odkład - miejsce czasowego składowania (odwiezienia) do momentu ponownego wbudowania  lub innego 
zagospodarowania  gruntów pozyskanych w czasie zdjęcia warstwy humusu .   

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują  

 
 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przeznaczonej do powtórnego uŜycia naleŜy 
stosować: 
-      łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe   
       wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
-      koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania  
       takiego sprzętu. 
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu  

 Sprzęt i materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.3. Transport humusu  

 Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem, sprzętu ręcznego na odkład albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien być oczyszczony z humusu . 
 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp, i 
humusowania terenów płaskich . Nadmiaru humusu powinien być zagospodarowany w ramach budowy  lub 
przekazany do decyzji Zamawiającemu . 
 Humus naleŜy zdejmować ręcznie . W moŜliwych przypadkach stosować  maszyn. Warstwę humusu naleŜy 
zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu  powinna wynosić średnio 20 cm  
 Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez 
pojazdy.  
Miejsca odkładu naleŜy uzgodnić z InŜynierem i zlokalizować z uwzględnieniem przyszłego wbudowania . Nie 
naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Grunt o największej zawartości części organicznych ( z terenów o najwyŜszej bonitacji) zleca się składować 
osobno i przeznaczyć do humusowania w ramach robót wykończeniowych zgodnie z STWiORB D - 06.01.01 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu o określonej grubości . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 zdjęcia  warstwy humusu o określonej grubości  robót obejmuje: 
-     roboty pomiarowe i przygotowawcze 
-     zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład i zabezpieczeniem gruntu do    
      czasu ponownego wykorzystania 
− wywiezienie  nadmiaru humusu  nie przewidzianego do ponownego wbudowania na składowisko Inwestora 

do 1 km 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót  , wykonanie oznakowania i zabezpieczenie  strefy robót wraz z 
demontaŜem oznakowania i zabezpieczeń po wykonanych pracach  itp. 
  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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