
1 Zdjęcie warstwy humusu D-01.02.02 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

D-01.02.02 
 

ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busko 2007 
 
 



2 Zdjęcie warstwy humusu D-01.02.02 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  przy realizacji  „Przebudowa ulicy 
Jerozolimskiej (na odcinku od Ronda Gierka do ul. Spacerowej), rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku 
od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej) , rozbudowa ul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spacerowej do torów 
PKP ) w Piotrkowie Tryb.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  jak w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

−  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu grubości do 10 cm , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych związanych z 
przygotowaniem korpusu drogowego.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

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. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
InŜyniera. 
 Humus naleŜy zdejmować mechanicznie  spycharek lub koparek ( humus zalega na skarpach nasypów). W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  
mechanicznie. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę 
do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem 
przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Humus w części przeznaczony do 
wbudowania. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu  

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

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 obmiarową jest: 
- m 2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu grubości do20 cm za pomocą spycharek 
- m 3 (metr sześcienny robót ziemnych wykonanych za pomocą koparek) . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

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. NaleŜy wykonać: 

Na ul. Rolniczej 
 
− zdjęcie humusu grubości do 20 cm za pomocą koparek z hałdowaniem na miejscu  - 120m3 

− zdjęcie humusu grubości do 20 cm za pomocą koparek z transportem na odległość 15 km  - 301m3 

 

Na ul. Spacerowej 
 
− zdjęcie humusu grubości do 20 cm za pomocą koparek z hałdowaniem na miejscu  - 229m3 

-     zdjęcie humusu grubości do 20 cm za pomocą koparek z transportem na odległość 15 km  - 343m3 
  

Na ul. Jerozolimskiej 
 
− zdjęcie humusu grubości do 20 cm za pomocą koparek z hałdowaniem na miejscu  - 128m3 

-    zdjęcie humusu grubości do 20 cm za pomocą koparek z transportem na odległość 15 km  - 32m3 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
  


