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1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do
przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych dla robót związanych z usunięciem drzew i krzewów z pasa drogowego.

1.1. Zakres robót
W zakresie prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z pasa drogowego zawiera się:
−
−
−
−

Karczowanie drzew o określonej średnicy pnia wraz z wywozem materiału z pozysku,
Karczowanie lasów i zagajników wraz z wywozem materiału z pozysku,
Karczowanie krzaków i poszycia,
Usunięcie wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew, w tym również pozostałych
po wycince zrealizowanej przez Lasy Państwowe.

1.2. Określenia podstawowe
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu)
o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę.
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
Pień drzewa – nieugałęziona dolna część przewodnika.
Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm.
Wyróżnia się zagajniki:
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni,
średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni,
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni.
Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim
pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.
Wyróżnia się krzewy:
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni,
średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni,
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni.
Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa.
Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i małowymiarowego
(średnica pnia poniżej 7 cm).
Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.
Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu.
Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i
karpiny z usunięcia zieleni.
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Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogólne".

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

3.1.

Zasady oczyszczania terenu z roślinności, usunięcie drzew i krzewów

Wykonawca musi posiadać zgodę Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela na
przystąpienie do wycinki drzew.
Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, krzewów,
podrostu leśnego i roślinnego, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie
dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.
Wycinkę istniejącej zieleni należy przeprowadzić w zakresie niezbędnym dla realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z Dokumentacją Projektową. Roboty związane z
wycinką zieleni należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w rozstrzygnięciach
administracyjnych właściwych organów (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko lub decyzji
derogacyjnej). Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, który w razie
potrzeby uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstępstwa od zakazów w stosunku do
gatunków chronionych w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wycinkę drzew i krzewów
należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków lub w określonych w rozstrzygnięciach
administracyjnych
przypadkach
w
trakcie
wskazanego
okresu,
pod
nadzorem
przyrodniczym/ornitologicznym, który dokona inspekcji terenu pod kątem występowania
gatunków chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, które Wykonawca
może przeprowadzić w innym, dogodnym dla siebie terminie. Wycinkę drzew o właściwościach
materiału użytkowego wskazane jest wykonywać w tzw. sezonie rębnym. Dokładny termin
usunięcia drzew i krzewów podaje Wykonawca.
Usuwanie karpin w miejscach gdzie występują stanowiska archeologiczne możliwe są dopiero po
przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych.
Prace związane z wycinką drzew w obrębie stanowisk archeologicznych powinny odbywać się
pod nadzorem Inspektora ds. archeologii.
Drzewa, pozostałości po drzewach i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych
i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed
rozpoczęciem robót, z dokładnym usunięciem korzeni.
Przy usuwaniu pozostałości po drzewach (karp) należy odrąbać korzenie, a następnie wydobyć się
pozostałą w ziemi część pnia i ułożyć w dogodnym miejscu.
Usuwanie zagajników polega na wywróceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika
przemieszczeniu i ułożeniu w dogodnym miejscu.
Nazwa zadania ……
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Usunięcie krzewów obejmuje wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzewów i ułożenie w
dogodnym miejscu.
Wycinkę drzew z terenów lasów państwowych wykona Nadleśnictwo. Drewno z tej wycinki stanowi
własność Nadleśnictwa, które odwiezie je z terenu budowy. Pozostałe po wycince karpy drzew,
gałęzie i drągowinę oraz zagajniki i krzewy usunie Wykonawca i uporządkuje teren po wykonanych
robotach.
Wycinkę drzew i krzewów rosnących poza obszarami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo
wykona Wykonawca.
Wykonawca powinien usunąć pozostałe po wycince karpy, wyrównać i uporządkować teren.
Drągowinę, gałęzie i karpinę z usunięcia drzew, pozostałości po drzewach (karp), krzewów
i zagajników należy odwieźć z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Część karp,
w ilości zgodnej z Dokumentacją Projektową, należy zachować w celu rozłożenia w sąsiedztwie
przejść dla zwierząt, o ile takie przewidziane są w dokumentacji. Należy je przewieźć na miejsce
pozyskane przez Wykonawcę i zabezpieczyć przed kradzieżą. Pozostałe karpy, gałęzie i drągowina
mogą być zezrębkowane i użyte, po przekompostowaniu, do ściółkowania powierzchni
pod projektowaną zielenią lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.
Koszt wyrównania terenu, usunięcia, wywózki materiału z wycinki i odpadów ponosi Wykonawca.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności tak, aby zawartość części organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. Z podłoża projektowanych
nasypów oraz wykopów należy usunąć karpiny oraz wszystkie części roślinności .
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym
do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. „Wykonanie
nasypów”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów oraz po wykarczowanych pniach, należy tymczasowo
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Nadzór przyrodniczy powinien dokonywać
regularnych kontroli dołów i wykopów przed ich likwidacją, pod kątem wykorzystywania tych miejsc
przez małe zwierzęta, w szczególności płazy i w razie koniczności wprowadzić właściwe działania
zaradcze.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do przesadzenia powinny być wykopane z dużą
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w
odpowiednim gruncie. Roślinność sąsiadująca z pasem robót, nie przeznaczona do usunięcia, nie
może ulec uszkodzeniu. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawcę, powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.
W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie
przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków roślin, grzybów
oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od
obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać
niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w
stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy
uzgodnić z Zamawiającym.
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Zrębkowanie drągowiny, gałęzi i karpin z usunięcia zieleni

Drągowinę, gałęzie i karpinę z usunięcia drzew, pozostałości po drzewach (karp) i krzewów można
zezrębkować (oprócz karp pozostawionych w celu rozłożenia w sąsiedztwie przejść dla zwierząt).
Do rozdrabniania konarów, gałęzi i karpiny należy wykorzystać specjalistyczne maszyny służące do
tego celu.
W przypadku wykorzystania zrębków do ściółkowania powierzchni projektowanych nasadzeń,
najlepiej składować zrębki w sąsiedztwie terenu budowy. Powinny one mieć frakcję 20 – 60 mm.
Okres kompostowania zrębków przeznaczonych do ściółkowania nasadzeń powinien wynosić
minimum 9 miesięcy. Zrębki należy składować w regularnych pryzmach, których wysokość nie
powinna przekraczać 2 m. Szerokość pryzmy na koronie nie powinna przekraczać 2 m, natomiast
szerokość u podstawy nasypu nie powinna być większa niż 4 m. Górna powierzchnia pryzmy
powinna być lekko wklęsła, co zapewnia lepsze przyjmowanie wód opadowych. Nie wolno formować
wyższych pryzm z uwagi na niebezpieczeństwo samozapłonu zrębków. W celu lepszego
napowietrzenia pryzmę należy przerabiać minimum 1 raz w roku i ponownie ukształtować zgodnie
z powyższymi wymaganiami.
Nadmiar zrębków oraz pozostałości po usunięciu roślinności i ich zrębkowaniu są własnością
Wykonawcy, który zobowiązany jest odwieźć je poza teren budowy na miejsce przez siebie
pozyskane na własny koszt i uporządkować teren po wykonanych robotach. Należy z nimi
postępować zgodnie z ustawą o odpadach.

3.3.

Zagospodarowanie ściętych drzew

Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub wysypisko
Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości uzgodnione
z Inżynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
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 D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".

5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Obmiar robót powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Obmiar robót wymaga akceptacji Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Jednostką obmiarową jest:
-

1 szt. (sztuka) usunięcia pnia drzewa z karczowaniem poza terenami lasów o średnicy
określonej w Dokumentacji Projektowej,

-

1 szt. (sztuka) usunięcia pozostałości po drzewie (karpy) poza terenami lasów o średnicy
określonej w Dokumentacji Projektowej,

-

1 ha (hektar) usunięcia zagajników poza terenami lasów o gęstości określonej
w Dokumentacji Projektowej,
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-

1 ha (hektar) usunięcia krzewów poza terenami lasów o gęstości określonej w Dokumentacji
Projektowej,

-

1 szt. (sztuka) usunięcia pnia drzewa z karczowaniem na terenach lasów prywatnych
o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej,

-

1 ha (hektar) usunięcia krzewów na terenach lasów prywatnych o gęstości określonej
w Dokumentacji Projektowej,

-

1 ha (hektar) oczyszczenia terenu lasów państwowych po wycięciu drzew przez Nadleśnictwo,

-

1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usuniętych drzew poza terenami lasów,

-

1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usuniętych drzew na terenach lasów
prywatnych,

-

1 m-p (metr przestrzenny) składowania karp w celu rozłożenia w sąsiedztwie przejść dla
zwierząt,

-

1 m-p (metr przestrzenny) zrębkowania drągowiny i gałęzi z usunięcia drzew oraz drągowiny,
gałęzi i karpiny z usunięcia zagajników i krzewów,

-

1 m-p (metr przestrzenny) zrębkowania karpiny z usunięcia drzew i pozostałości po
drzewach

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewykazanych w Dokumentacji Projektowej,
z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

6. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dokonuje Inżynier lub jego uprawniony
przedstawiciel, 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 lub
jego uprawnionym przedstawicielem.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB oraz wymaganiami
Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jeżeli wszystkie pomiary i badania prowadzone
wg pkt. 4 dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających
po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

zakryciu

podlega

sprawdzenie

dołów

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne". Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym,
a Wykonawcą.
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PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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