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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 utrzymaniem zieleni przydrożnej- cięciem pielęgnacyjnym drzew  oraz 

odrostów z pni drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych podczas „Przebudowy drogi powiatowej            

nr 3909P na odcinku Żelazno – granica powiatu – (Stankowo) km 1+640,00 – 3+840,00” 

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 prac –cięć pielęgnacyjnych 

drzew związanych z: 

- uzyskaniem skrajni drogowej (usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz 

złamanych lub uszkodzonych  oraz usuwaniem odrostów z pni drzew), 

- oznakowaniem i prawidłowym zabezpieczeniem miejsca prowadzenia prac 

- uporządkowaniem terenu w obrębie prowadzonych prac oraz wywiezieniem gałęzi i pozostałych odpadów 

drewna. Koszty załadowania i wywozu wyładowania i transportu na miejsce należy wliczyć w cenę oferty 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego 

ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem 

pnia oraz kształtu korony drzewa. 

1.4.2. Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych - zespół czynności uprawnych, ochronnych, które tworzą sprzyjające 

warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów łączących drogę z otoczeniem. 

1.4.3. Cięcie pielęgnacyjne drzew w aspekcie zasad dendrologii i w odniesieniu do utrzymania drogi wykonuje 

się spełniając dwa rodzaje zabiegów tj. redukcję korony i cięcie bezpieczeństwa. 

1.4.4. Redukcja korony  jest zabiegiem dotyczącym drzew o silnie zaniedbanych koronach , stwarzających duże 

zagrożenie dla ciągu komunikacyjnego. Celem redukcji jest eliminowanie zagrożenia i przywrócenie stabilności 

korony na dłuższy czas. Zakres cięcia  rozszerza się do usuwania gałęzi bardzo grubych  - do 10 cm  i skracanie 

konarów powyżej  10 cm / tzw. odciążenie/ . Należy przy tym w miarę możliwości zachować charakterystyczny 

pokrój drzewa.  Nie powinno się usuwać jednorazowo więcej niż 20%  masy asymilacyjnej drzewa. Ze względu 

bezpieczeństwa ruchu dopuszcza się  silniejszą redukcję. Redukcja korony w 50 % możliwa jest dla gatunków : 

dąb , klon , jesion, topola. 

1.4.5. Cięcie bezpieczeństwa – wykonuje się na drzewach o ograniczonej żywotności i o koronach stwarzających 

duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Nadrzędnym celem  cięcia bezpieczeństwa jest usunięcie zagrożenia. 

Usuwane lub skracane są korony grożące niebezpieczeństwem. Należy przy tym dążyć do wyważonego 

formowania pozostawionych partii korony drzewa. 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót . Wykonawca powinien wykonywać 

roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa, a ewentualne uszkodzenia napowietrznych i 

podziemnych  sieci  naprawi na koszt własny. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności 

prywatnej i publicznej, jak ogrodzenia, budynki itp.  

 Wykonawca jest zobowiązany do: 

     -  utrzymania i zabezpieczenia ruchu publicznego na drodze w trakcie trwania robót 

     -  dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robót w  obrębie napowietrznych i  

        podziemnych linii sieciowych  z  właścicielami tych  urządzeń. Koszt uzgodnień i ewentualnych wyłączeń  

       sieci stanowi element ceny kontraktowej 

     - opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem niezbędnych  

       uzgodnień – zatwierdzonego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 



 

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. 

2.2. Preparaty impregnujące i powierzchniowe 

 Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 

producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać parowanie 

soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstałych po cięciu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej 

Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością korzystania      

z następującego sprzętu : 

a/ platformy z balustradą na  podnośniku samochodowym  

b/ piły mechaniczne 

c/ rębarka do przekruszenia konarów i gałęzi 

d/ narzędzia tnące /piły spalinowe, piłki ręczne, dłuta, sekatory, siekiery itp./ 

              e/ pędzle i pojemniki na środki zabezpieczenia ran 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

4.2. Transport odpadów i innych materiałów 

 Do wywozu karpiny, konar, gałęzi i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu. 

Środki transportu winny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające  przewożony materiał przed rozrzuceniem w 

czasie transportu.. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Termin realizacji robót 

 Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. 

5.3. Oznakowanie prac . 

Wykonawca ma obowiązek wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu  i robót na czas prowadzenia robót       

(wg. zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego 

oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. 

Wykonawca ponosi koszty utrzymania oznakowania robót.  

Oznakowanie i zabezpieczenie robót  prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy 

dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania, oraz rodzaju robót tak , aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu 

był jak najkrótszy , a jej zwężenie jak najmniejsze. 

W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować 

pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

18.07.2008r. ( Dz.U. z 2008r. nr 132, poz. 839 z późn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym , którzy na 

podstawie art. 6 ust.1.pkt.5 Ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 



2005r. nr 108, poz. 908)  będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na 

drodze w czasie prowadzenia robót.   
 

5.4. Technika wykonania robót. 

5.4.1. Usunięcie gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych 

Cięcie pielęgnacyjne drzew ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze należą drzewa tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit 

mniejszy niż 4,6 mb w pionie i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie. Dlatego celem zapewnienia 

prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać cięcie pielęgnacyjne tak , aby zachować skrajnie pionową  

wynoszącą min. 4,6 mb i skrajnie poziomą ( jezdnia + obustronne pobocze ) powiększoną o 0,5 mb.   

Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew  wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, 

uschniętych i złamanych dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką 

ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową ).  

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:  

a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi, 

b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia    

    dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,  

c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który  

    powstał przy poprzednich dwóch cięciach.  

Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej  należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym  

zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza 

się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym. 

Cięcie cieńszych gałęzi drzew liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i 

zasmarowaniem. 

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi 

żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych. 

Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części gałęzi należy spuszczać na linach . Unika się w ten 

sposób niedopuszczalnego ranienia drzew  lub obłamywania gałęzi.  

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów , 

urządzeń oraz uszkodzeń samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w tym przypadku zastosować 

technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.   

 

5.4.2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Wykonanie wycinki drzew, podcinki drzew, gałęzi i konarów związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem 

zdrowia , a nawet życia pracowników i użytkowników drogi. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości, 

stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich  

przepisach wytycznych i rozporządzeniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac , a w szczególności  ilości 

drzew poddanych pielęgnacji ,prawidłowości obcięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenia miejsc po odciętych 

konarach  oraz frezowanych pni. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew lub pnia. Obmiar powinien być dokonany w terenie w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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



 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. 

 

Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu i ocenie : 

a) jakości wykonania cięć pielęgnacyjnych 

b) uporządkowania terenu w obrębie wykonywanych robót 

c) sprawdzenie czy nie nastąpiły uszkodzenia majątku w pasie drogowym i przyległym  

    terenie 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

        Cena wykonywania robót obejmuje : 

- roboty przygotowawcze  

- oznakowanie robót  

- zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót 

- usuniecie resztek i odpadów 

- oczyszczenie terenu robót  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących  pielęgnacji 

drzew. 

 


