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1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z 

usunięciem warstwy humusu i odmuleniem rowów drogowych z namułu na odcinkach remontowanych 

oraz innych dróg objętych opracowaniem w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości 

Kończyce Kolonia , Kowala  , Dąbrówka Zabłotnia , Trablice , Kotarwice , Kowala . 

 

1.1. Określenia podstawowe 

 

1.1.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 

 

Określenia podane w niniejszych SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i      

D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 

Wykonawca powinien dysponować następującym, strawnym technicznie sprzętem: 

  

a) równiarka, 

b) spycharka,, 

c) ładowarka 

d) koparka. 

 

4. TRANSPORT 

Zdjęty humus (ziemia roślinna) transportowana będzie na pryzmy (hałdy) i odkład dowolnymi środkami 

transportu samowyładowczego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SSTWiORB. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek, spycharek lub koparek. 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. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. 

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. 

 

5.3. 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 wskazane w SSTWiORB lub przez 

Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny  

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓ 

Nie dotyczy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 – Ustawa z 27.04.2001 „O odpadach”. 

 

 

 

 

 


