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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                  

i odbioru robót związanych z usunięciem drzew oraz przesadzeniem drzew podczas „Przebudowy drogi powiatowej 

nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem i placem”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich, powiatowych. 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i 

przesadzeniem drzew. 

1.4. Określenia podstawowe 

 1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 

do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.[1] 

2.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

-ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości; w OST D-01.02.02 [2] podano ogólne wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczące 

zdejmowania, składowania i ponownego użycia na terenie budowy 

-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

-posiadać możliwość zapewnienia niezbędnych do rozwoju składników mineralnych poszczególnym gatunkom roślin 

 

2.3. Parametry podłoża urodzajnego. 

Nawiezienie ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące właściwości: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- materia organiczna ≥ 7% 

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70% 

b) zawartość fosforu >20 mg/m2, 

c) zawartość potasu >30 mg/m2, 



d) kwasowość pH 5,5 – 6,5. 

Podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na 

teren budowy. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 

powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 

kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 

z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami 

z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 

stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 

glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

Materiałem sadzeniowym są drzewa uzyskane z pasa drogi powiatowej nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie 

kolidujące z budową zatoki i chodnika. 

Drzewa należy odkopać i wyciągnąć z całą bryłą korzeniową za pomocą przesadzarki 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do usuwania i przesadzania   

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

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

 

Do wykonania robót związanych z przesadzeniem drzew należy stosować: 

  - przesadzarkę gwarantującą prawidłowe poranie, ujęcie i transport brył korzeniowych wskazanych drzew ; 

Przesadzarka może być mocowana do jednostki napędowej np. traktor  koparka itp , która musi być wyposażona w 

pomocniczy układ hydrauliczny .Ostrza wycinające bryły korzeniowe z ziemi muszą mieć kształt półkulisty. 

Przesadzarka musi spełniać parametry: 

 - górna średnica bryły korzeniowej przesadzanego drzewa – nie mniejsza niż 0,9m i nie większa niż 1,5m   

 - głębokość bryły korzeniowej przesadzanego drzewa – nie mniejsza niż 0,6m i nie większa niż 1m 

 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 pił mechanicznych i ręcznych, 

 drabin, 

 podnośników hydraulicznych 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport drzew 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 

korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

 



Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

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

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 

miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 

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

przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 

należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 

przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 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. 

 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 odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

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

następujących przypadków: 

a) 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, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte 

równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST 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. 

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, 

w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4. Przesadzenie drzew 

Pora przesadzania drzew to: drzewa liściaste od nastawania pierwszych przymrozków lub zrzucenia większości 

liści, do ok. połowy kwietnia kiedy nastąpi okres rozwijania się pąków. Oczywiście w okresie zimowym w trakcie 

ujemnych temperatur i zamarzniętego gruntu operacja jest niemożliwa. Okres zimowy może jednak znacznie ułatwić 

wykonanie prac związanych z przesadzeniem dużych roślin, 

Miejsce przesadzenia: musi być wytyczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, w rozstawie 

wskazanym w projekcie,  

Przed posadowieniem drzew należy zamulić doły przygotowane pod drzewa i sprawdzić przesiąkanie gleby chodzi o 

wykluczenie istnienia zagęszczonej warstwy gleby np. skorupy hydrofobowej która w konsekwencji może przyczynić 

się do obumarcia drzew lub dużych trudności w procesie aklimatyzacji. 

Dołki pod drzewa  powinny mieć wielkość odpowiadającą prawidłowemu rozwojowi, wzrostowi roślin.  

Dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną, kompostową oraz glebą z miejsca. 



Sadząc drzewa zwrócić uwagę: posadowić na tym samym poziomie na jakim rosły pierwotnie. Zbyt płytkie lub 

zbyt głębokie sadzenie roślin utrudnia prawidłowy wzrost i rozwój roślinom (w skrajnych przypadkach drzewo 

zamiera),  

Po posadzeniu drzew, wokół nich należy wykonać zagłębienia gł. 5-7cm, w których należy rozścielić warstwę 

mielonej (przekompostowanej) kory 5cm. Nie wolno stosować kory surowej.  

Drzewa należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu (zamulić).  

 

Przygotowanie koron drzew:  

Przed przesadzeniem drzew, należy wykonać cięcie prześwietlające korony. Należy wyciąć około 1/4 gałęzi, 

konarów, pędów (z objętości korony) , celem zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej, co zrównoważy objętość korony 

w stosunku do bryły korzeniowej. Taki zabieg ułatwi proces adaptacji roślin w nowym miejscu. Istotnym jest, aby cięcia 

te wykonać w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. 

  Pielęgnacja po przesadzeniu  

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (minimum 3 lata) polega na:  

- odchwaszczaniu mis pod drzewami  

- podlewaniu roślin w okresie wegetacji (okresy bezdeszczowe min. 2 razy w tygodniu; ocenić indywidualnie w okresie 

procesu aklimatyzacji )  

- grabienie opadłych liści jesienią  

- nawożenie drzew (nawozy mineralne wieloskładnikowe długodziałające, ocenić w trakcie procesu aklimatyzacji)  

- ochrona przed szkodnikami - ocenić w trakcie procesu aklimatyzacji,  

- usuwanie odrostów korzeniowych u podstawy pnia i na pniu,  

- poprawianie (kształtowanie) zagłębień pod koroną drzewa – tzw. mis  

- wymiana złych, uszkodzonych, zniszczonych podpór, wiązań, odciągów (natychmiastowo, bez zwłoki !)  

- uzupełnianie kory w misach pod drzewami  

- wykonanie cięć (wiosną wykonanie cięć sanitarnych, prześwietlających i formujących)  

- możliwość zastosowania szczepionek mikoryzowych - ocenić w trakcie procesu aklimatyzacji,  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola robót  

- przy usuwaniu drzew   

 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 OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

  

- przy przesadzaniu drzew 

 

Kontrola zgodności dotyczy:  

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową i niniejszą STWiOR,  

- jakości wykonania całego procesu przesadzania,  

- przygotowania roślin do przesadzenia (cięcia, pobieranie brył większych drzew przesadzarką)  

- przygotowania dołów (zaprawienia),  

- wykonania zagłębień (mis),  

- ściółkowanie (prawidłowa warstwa),  

- prawidłowości osadzenia podpór, wykonania wiązań, odciągów,  

- pielęgnacji po przesadzeniu  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i przesadzeniem drzew  jest:   

 dla drzew - sztuka, 

  



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 

przed ich zasypaniem. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na 

miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

  

 

 

 

 

 

 


