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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 ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej.
1.1. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej WWiORB są zgodne z zamieszczonymi w
WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej
urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.
Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych,
zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu.
Jest w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami
wytrąconymi związkami żelaza lub rzadko fosforu).
Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami
roślinności trawiastej.
Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2%
części organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości
zalegania.
W ramach robót objętych niniejszym dokumentem należy uwzględnić konieczność
usunięcia ziemi urodzajnej na pełną głębokość jej zalegania.
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z
terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w
celu późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu
przydrożnego.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót
stosuje się:


spycharki,
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równiarki,
zgarniarki
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do
powtórnego użycia, należy stosować:
noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.2,
łopaty i szpadle.

Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt
mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
Humus i darninę należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek a nadmiar
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości,
warunków
lokalnych
i
przeznaczenia
humusu.
Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar
odwieziony.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Należy stosować się do zapisów Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących
terminów przeprowadzenia robót związanych z usunięciem ziemi urodzajnej.
5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia
przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz
powierzchni wskazanych zgodnie z dokumentacją Projektową pod nadzorem Inżyniera lub
jego uprawnionego przedstawiciela. 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 bezpieczeństwa
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna
być zgodna z dokumentacją projektową, według faktycznego stanu zalegania.
Nie wolno dopuścić do mieszania się humusu z podglebiem.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby
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uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu
należy z terenu odpompować wodę stojącą.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj.
znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz,
składowanie, doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego.
5.2. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej
jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób,
który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
Wysokie trawy należy skosić przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne,
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około
0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie
rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach
trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian
trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekraczać 4 tygodni.
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wybrane przez
Wykonawcę lub przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
5.3. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia
Humus zdjęty z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew, krzewów i pnączy należy po zdjęciu
proporcjonalnie wymieszać z torfem (jeśli został on pozyskany z pasa robót ziemnych) i
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. Zgromadzona w pryzmach ziemia
urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych. Górna
powierzchnia pryzmy powinna być lekko wklęsła, co zapewnia lepsze przyjmowanie wód
opadowych. Powierzchnię pryzm przez okres składowania należy chronić przed
zachwaszczeniem i nasłonecznieniem np. przez przykrycie matami słomianymi lub obsiać
mieszakami traw ochronnych.
Humus powinien być składowany w miejscach niezbyt odległych od terenu Robót na
gruntach przepuszczalnych. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę
tak wybrane, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem
przez pojazdy. Teren składowania humusu należy zabezpieczyć przed kradzieżą.

Nazwa zadania…
Strona 6 z 9

WWiORB D.01.02.02a V01

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ

Przed ponownym wybudowaniem materiał musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera
lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podłożu po odhumusowaniu ulegną
degradacji, lub warstwa humusu została usunięta nieodpowiednio lub nie odpowiednio
składowana to Wykonawca ma obowiązek przywrócenia tych gruntów do stanu pierwotnego
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.
5.4. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
Nadmiar humus przechodzi na własność Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany
zagospodarować humus zgodnie z obowiązującym prawem.
Jeżeli zajdzie potrzeba czasowego hałdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji,
miejsca jego składowania powinny być tak wybrane przez Wykonawcę, aby hałdy były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i najeżdżaniem przez pojazdy. Należy unikać
usypywania hałd w bliskim sąsiedztwie wykopów, co może grozić ich osunięciem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:
wizualna ocena kompletności usunięcia darniny,
powierzchnia zdjęcia humusu i darniny,
grubość zdjętej warstwy humusu i darniny,
oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń,
prawidłowość zhałdowania humusu,
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest:


1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia warstwy humusu nadającego się do wykorzystania
pod obsiew i nasadzenia ze spryzmowaniem,



1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia warstwy humusu nienadającego do zakładania
zieleni do wykorzystania na dolne warstwy pod projektowaną zieleń poza granicami
robót ziemnych oraz uporządkowania terenu pod obiektami, ze zhałdowaniem,



1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia warstwy humusu nienadającego do zakładania
zieleni z odwiezieniem na odkład
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inżynier i,
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
i
Inspektorem
Nadzoru
Terenów
Zieleni.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z WWiORB, Dokumentacją Projektową
i wymaganiami Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jeżeli kontrola
wszystkich
robót
prowadzona
wg
pkt.
6
dała
wyniki
pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB podlegają rozbiórce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z późn.
zmianami).,
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1974)
6. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
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8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.
U. Nr 132, poz. 622),
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)
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