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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST -03 „Roboty ziemne” 

 
Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1. RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA PRZEDSIĘWIZĘCIA  

Rodzaj przedsięwzięcia – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych. 

Nazwa przedsięwzięcia – „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim”. 

Teren oczyszczalni ścieków to działki nr ew. 169/6; 171/1; 173/1 o powierzchni ok. 3,297 ha 

oraz działka 247 związana z wylotem ścieków oczyszczonych do potoku (działki – obręb Sikorz). 

 
2. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych – ST-03 są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod 

obiekty kubaturowe i wykopach liniowych przewidzianych przy realizacji inwestycji pn.: 

”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim”. 

3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 

i realizacji inwestycji pn.: ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim”. 

 

4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

 Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń, 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 

hałd ziemnych. 

 Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 

terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

 Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej 

od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

 Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna 

większej od 1,50 m. 

 Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 

rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o _średniej wysokości i 

głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas 

ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
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 Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne 

lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie. 

 Głębokość  wykopu - odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 

zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż  1 m. 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu kubaturowego. 

 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub 

wykonania nasypów, poło one poza placem budowy. 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 

prac związanych z tym obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia Is – miara zagęszczenia gruntu nasypowego. 

 

gdzie: 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu badanego gruntu zagęszczonego [Mg/m3] 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania 

wilgotności optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy 

użyciu aparatu Proctora). 

 

 U-wskaźnik różnoziarnistości  

 

gdzie: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt_(geologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_optymalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_Proctora
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d60 - średnica cząstek, których wraz z mniejszymi jest 60% masy gruntu  

d10 - średnica cząstek, których wraz z mniejszymi jest 10% masy gruntu.  

Średnica d60 i d10 określa się z krzywej uziarnienia gruntu warstwy. 

 Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 

niego budowli ziemnych. 

 Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

 Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 

przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 

poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

 Grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w _środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze 

gruntami naturalnymi. 

Rozróżnia się następujące  grunty rodzime: - skaliste,- nieskaliste mineralne, - nieskaliste 

organiczne. 

 Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 

człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 

ziemnych itp. 

 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy 

wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają 

się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie RC 

> 0,2MPa. 

 Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 

skalistego. 

 Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 

wskaźnika plastyczności Ip > 1 % lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu 

bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym 

mniejszy niż 10-krotna wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty 

spoiste wykazują cechy plastyczności. 

  Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 

warunków podanych dla gruntu spoistego. 

 Podło część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód miedzy dnem wykopu a 

obsypką lub zasypką wstępną.  W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
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przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 

podsypką. 

 Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 

jej zagęszczeniem. 

 Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

 Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę. 

 Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury. 

 Zasypka główna - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 

powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

 

5.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w trakcie 

budowy obiektów kubaturowych, sieci wod.-kan., technologicznych przy realizacji zadania pn.:  

”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim” z zachowaniem 

etapowania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Do podstawowych robot należy: 

 usunięcie warstwy humusu, 

 wykonanie wykopów kubaturowych i liniowych, 

 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

 zasypywanie wykopu gruntem z odkładu z mechanicznym zagęszczeniem, 

 zasypanie wykopów gruntem z odkładu, 

 wywiezienie nadmiaru gruntu na wskazane przez Inwestora składowisko 

6. MATERIAŁY 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 – 

„Wymagania ogólne” 

 

6.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

pozyskiwania lub wydobywania gruntów, odpowiednie świadectwa bada laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
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prowadzenia bada w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

6.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z bada terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymaga ilościowych i jakościowych przez 

materiały pozyskane z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 

szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Bez uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadził 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

6.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni warunki do tego, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości niezbędne do wykonania robót, oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

6.5.  Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 

za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania 

wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w umowie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

7. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i 

bezpieczeństwa pracy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robot. 
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8. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

 
9.1.      Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

9.2.  Wykopy 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
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Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla Robót (zmienna grubość warstwy 

humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 

będzie stanowił będzie podstawą do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 

także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować_ humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania  

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów i nasypów należy: 

− wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

− wykonać odkrywki próbne celem ustalenia istnienia uzbrojenia podziemnego.  

W miejscu kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie jako 

ręczne. Wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia osi geometrycznych, szerokości 

korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp i ich przecięcia z powierzchnią 

terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi 

takimi jak: teodolit, niwelator, poziomica, łata miernicza, taśma itp. 

Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu, kamieni, osuszenie i odwodnienie pasa 

terenu, na którym roboty ziemne będą prowadzone. Wykopy pod obiekty kubaturowe 
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wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 

Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściu 

maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać 

wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej 

normie PN – 90/M-47850 deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Wykonawca robót 

przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na 

czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

 

9.3.  Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 

robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości 

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej –15 cm, przy pracy 

koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 

+/–3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy 

usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 

dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 

ułożeniem przewodu. 

 

9.4.  Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania  

nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 

pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 

pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych i próchniczych. Zasypkę należy 

wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 

Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 

transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 

zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z  

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
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przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

 

9.5.  Dokładność  wyznaczenia i wykonania wykopu. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i 

- 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni  +/- 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż  10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą  3-metrową. 

 
9.6.  Odwodnienia robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać  urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

Długotrwałą  nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
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ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak równie  za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

9.7. Zabezpieczenie zieleni 

Procedury stanowiące o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidłowym 

wykonywaniu prac ziemnych określone zostały w obowiązujących przepisach prawa.  

Przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace 

związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w 

obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny 

być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.") określają, że 

obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również 

istniejących drzew i krzewów, spoczywa na Wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do 

dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich 

skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.  

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie 

inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża 

Wykonawcę prac na karę pieniężną naliczaną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody ma tu zastosowanie 88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 

przyrody oraz art. 89 ust 1.  

 

Zagrożenia bezpośrednie dla drzew, to głównie zagrożenia mechaniczne (fizyczne) oraz 

chemiczne.  

 

INWESTYCJE LINIOWE  

Inwestycje liniowe związane głównie z prowadzeniem takich prac jak kanalizacja sanitarna, 

deszczowa, wodociąg itp. W celu uniknięcia zniszczenia występującego tego rodzaju prac w 

sąsiedztwie drzewostanu, podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te 

należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującego prawa tj. zasadami prowadzenia robót 

ziemnych w pobliżu drzew i krzewów, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 82 ust.1 „Prace ziemne oraz inne 

prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 
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prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 

zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom” 

Warunki wykonywania prac ziemnych w pobliżu drzew uzależnione są od odległości przebiegu 

projektowanego przedsięwzięcia w stosunku do istniejącego drzewostanu, jego wieku, obwodu 

pni mierzonych na wysokości 130cm od ziemi oraz ich gatunków.  

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym 

drzewostanem oraz przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około 1-

1,5m (lub 20% jego średnicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie do 

drzew jest mniejsze niż 2,5-2,0 m, wtedy to, odległość ta jest niewystarczające do wykonania 

prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji 

winien być uzgodniony pod bezwzględnym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze 

osłonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. 

 Ponad to ustala się :  

1. Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.  

2. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych.  

3. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do 

minimum).  

4. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne 

prace.  

5. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie 

szkód.  

6. Wszelkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru do 

spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.  

 

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje się większej odległości niż 2,5-

2,0m, a sąsiadujące z inwestycją drzewa są młode i ich systemy korzeniowe o niewielkim 

zasięgu, istnieje możliwość przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopów. 

Wtedy to wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

maksymalnej liczby korzeni. 

Ponadto:  

1. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.  
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2. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 

należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.  

3. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony 

przed niską temperaturą.  

4. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych.  

5. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do 

minimum).  

6. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy 

obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i 

zabezpieczyć przed wysychaniem.  

7. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie 

szkód.  

 

INWESTYCJE KUBATUROWE 

Inwestycje kubaturowe związane głównie z prowadzeniem prac przy wznoszeniu obiektów 

kubaturowych. 

Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew: 

 Uszkodzenia pni - odarcia i nacięcia kory,  

 Uszkodzenia koron - złamania konarów i mniejszych gałęzi, nieprawidłowe cięcia,  

 Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidłowe przycięcie 

lub oberwanie korzeni.  

W związku z powyższym na placach budowy należy stosować się do następujących zasad:  

 

1. Drzewa w obrębie budowy winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi materiałami, by 

wykluczyć uszkodzenia pni. Może to być w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez 

owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami słomianymi lub folią pęcherzykową. 

Zabezpieczenie winno znajdować się do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek 

powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie 

należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia.  
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2. W razie konieczności należy zabezpieczyć korony drzew jak w przypadkach np. wykonywania 

ociepleń budynków poprzez: podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie 

dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem, wykonanie cięć redukujących rozmiary 

korony (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującym w chirurgii drzew i 

przepisami prawa)  

3. Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.  

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i 

krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.  

5. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, 

wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie 

wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. W przypadku 

niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być przykryte 

materiałem chroniącym np. matami. Wykopy należy niezwłocznie wypełnić.  

6. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami. Nie należy 

zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą z dna wykopu, ponieważ 

jest to ziemia pozbawiona próchnicy, nieurodzajna. Należy ją zastąpić warstwą kompostu lub 

ziemi urodzajnej.  

7. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do 

minimum).  

8. W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych ani materiałów 

budowlanych zwłaszcza z wykopów, gdyż doprowadza to uniemożliwienia wymiany gazowej 

czego konsekwencją jest zamieranie korzeni. Woda opadowa spływająca do gleby poprzez 

zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. 

Największym zagrożeniem dla drzew są worki z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-

cementowy. Nasypy i odkłady łukowate w obrębie zasięgu korony dopuszczalne są tylko w 

uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach zgodnie z decyzją wydaną przez właściwy do tego 

organ. Nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek. 

Należy unikać wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwłaszcza z osadami 

cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie z przepisami porządkowymi.  
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9. W obrębie koron nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn. Dojazdy 

do placów budowy w tym obrębie należy przykryć stalowymi płytami lub cienką warstwą betonu 

na podkładach plastikowych. Grubość betonu należy dostosować do spodziewanych obciążeń.  

10. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy 

obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i 

zabezpieczyć przed wysychaniem.  

11. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie 

usunięcie szkód.  

12. Przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami 

pielęgnacji drzew  

13. Zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m. W  przypadku konieczności 

zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę zgodnie z normami pielęgnacji 

drzew  

14. Kiedy prace budowlane pozwalają na odsunięcie się od istniejącego drzewostanu, w celu 

dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sąsiedztwie można wykonać dodatkowe zabezpieczenie 

w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą 

rzutowi koron.  

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i mających rozległe negatywne skutki w dalszej egzystencji 

dla drzew są prace budowlane związane ze zmianą poziomu gruntu, gdzie drzewa narażone są 

na trwałe uszkodzenie. Duże drzewa w odróżnieniu od młodych są szczególnie wrażliwe na 

zachwiania środowiska w którym rosną. Najczęstszą przyczyną usychania drzew podczas 

budowy jest podwyższanie lub obniżane poziomu gruntu. Pozostaje tylko zadbać o 

zminimalizowanie szkodliwych skutków podwyższenia lub obniżenia poziomu terenu w 

bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 

Podwyższenie poziomu działki  

Przy podwyższaniu poziomu działki należy: 

 oczyścić teren pod koroną drzewa z zanieczyszczeń, darni, runa, ściółki oraz starannie 

spulchnić glebę,  

 uformować nasyp w nieckę, łagodnie opadającą w kierunku pnia albo zbudować wokół 

pnia studnię (murek lub półkręgi betonowe).  

W pozostałej części nasypu utworzyć strefy napowietrzania ze żwiru lub tłucznia. W strefach 

napowietrzania i na obwodzie rzutu korony ułożyć rurki drenarskie lub perforowane rury z 
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tworzywa sztucznego. Między strefami napowietrzania rozłożyć ziemię urodzajną, w której 

drzewo będzie mogło wytworzyć nowe aktywne korzenie.  

zasilić drzewo odpowiednim nawozem wieloskładnikowym, płynnym lub o spowolnionym 

działaniu.  

Obniżanie poziomu działki  

Jeśli zmuszeni jesteśmy obniżyć poziom gruntu, możemy to zrobić tylko w strefie „cienkich 

korzeni”. Strefa ta u większości drzew znajduje się w okolicach 70% długości promienia korony. 

Miejsce oddzielające poziom usuniętej gleby od pozostawionej warstwy zasadniczej 

zabezpieczamy murkiem oporowym z kamienia, cegieł lub betonu. W pobliży murku zalecane 

jest wypełnienie przestrzeni urodzajną i zasobną glebą. Gleba ta ułatwi drzewu regenerację.  

 

W okresie od października do kwietnia drzewa są w okresie zimowego spoczynku i jest to 

najlepszy czas do prowadzenia wszelkich prac budowlanych wokół nich. 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”. 

 

10.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji oraz z dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

10.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

Częstotliwość  oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje  poniższa 

tabela  

 

L.P. Badana cecha Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą 
o długości 3 m i poziomnicą 
lub niwelatorem, w odstępach 2 Pomiar szerokości dna wykopu 
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3 Pomiar rzędnych powierzchni co 10 m 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych 
w odstępach co 10 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 

Szerokość wykopu ziemnego. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. 

Rzędne wykopu ziemnego. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 

lub +1 cm.  

Pochylenie skarp. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej ni  10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Równość dna wykopu. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  

Równość skarp. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekracza_ ± 10 cm. 

10.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robot i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

11. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 

wykonawczym. 

12. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

m3: wykopu, zasypki, podsypki i obsypki rur, odkopania i obsypania komory, stabilizacja gruntu 

cementem, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2: umocnienia 

wykopu. 

wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w terenie. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”. 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity- Dz. U.2003r 

Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2010 nr 243, 

poz. 1623) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002r. – o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 

zm.). 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
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