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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST -  ogólna specyfikacja techniczna 

ST -  specyfikacja techniczna wykonania  

    i odbioru robót budowlanych 



 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem/oczyszczeniem rowu z namułu. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

czynności związanych z odtworzeniem rowu i usunięciem z niego namułu, stanowiącego cząstki gleby zmyte z 

powierzchni terenu i uniesione przez wodę i osadzone na dnie rowu. Usunięcie naniesionego namułu z rowu pozwala na 

prawidłowe funkcjonowanie cieku przydrożnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Odtworzenie/Oczyszczenie rowu – usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego z rowu, utrudniającego 

prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego. 

1.4.2. Namuł – drobne cząstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione przez wodę i 

osadzające się na dnie rowu. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– koparki przedsiębierne o poj. łyżki min. 0,25m
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– łopaty, szpadle 

– urządzenia do transportowania i przemieszczania usuniętego namułu jak wiadra, taczki itp. 

– samochody samowyładowcze  

– ubijaki ręczne, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.  

4.2. Transport zanieczyszczeń 

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczeń, w tym namułu, można dokonać: 

– na krótkie odległości: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp., 

– na dłuższe odległości: samochodami samowyładowczymi lub ciągnikami z przyczepą (wywrotką). 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 

danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze, 

2. wydobycie i usunięcie namułu z odwiezieniem na składowisko odpadów, 

3.  wyprofilowanie dna i skarp rowu, 

4.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację terenu robót, 

– usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót, 

– zgromadzić sprzęt potrzebny do rozpoczęcia robót. 

5.4. Oczyszczenie rowu z namułu 

Rowy drogowe powinny być przez cały rok, oprócz zimy, utrzymywane w sposób, który umożliwi im spełniać swoje 

zadanie poprawnie. W czasie oględzin okresowych należy zaobserwować wszystkie miejsca wymagające interwencji, 

dotyczącej oczyszczenia rowu z namułu oraz ewentualnie z trawy i chwastów. Rowy oczyszcza się w miarę potrzeb, 

najkorzystniej po kilku dniach deszczowych. 

Rowy zaleca się czyścić od dołu do góry, tj. poczynając od wylotu rowu w kierunku punktów położonych wyżej. 

Czyszczenie rowu powinno się odbywać w sposób, przy którym zostaje przywrócony spadek dna i zdolność 

przepustowa rowu. W związku z tym nie należy podcinać skarpy rowu w płaszczyźnie pionowej lub do niej zbliżonej, 

lecz w pochyleniu takim jakie zostało dla rowu zaprojektowane. Należy również uważać, aby niepotrzebnie nie 

naruszyć skarp już utrwalonych przez darniowanie. 

Należy uważać, aby nie obniżyć dna rowu (patrz zał. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzyć przez to zagłębionych odcinków, 

przyczyniających się do powstania zastoin wody. W toku oczyszczania należy sprawdzać profil podłużny dna rowu i w 

razie potrzeby przeprowadzić jego regulację. W przypadku powstania wyrw i zagłębień w dnie rowu, wypełnia się je 

odpowiednim gruntem, zagęszcza i wyrównuje. 

Roboty oczyszczające rowu wykonuje się przeważnie ręcznie przy pomocy łopat, szpadli, sztychówek itp. Przy 

większym zakresie robót i przy specjalnie dogodnych warunkach można do tego celu stosować równiarki. 

5.5. Usunięcie namułu poza rów 

Materiał zebrany z oczyszczenia rowu należy usunąć poza drogę. Nie powinien być składany ani na poboczach, ani tuż 

za skarpą rowu (patrz zał. 2, rys. 2.2b) w postaci niskich wałów ziemnych, gdyż sprzyja to ponownemu zamuleniu 

rowów przez obsuwanie się ziemi do rowu. Ponadto taki wał nadaje drodze i jej sąsiedztwu nieestetyczny wygląd oraz 

zwiększa niebezpieczeństwo dla szybkiego ruchu samochodowego. 

Ponieważ wydobyty z rowu materiał może być zanieczyszczony nie należy go umieszczać poza obrębem drogi, w 

zagłębieniach terenu lub rozrzucać  po przyległych polach w okresach wolnych od zasiewów. 

Z zasady, namuł i grunt usunięty z rowu powinien być wywieziony na składowisko odpadów, zlokalizowane na: 

– wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim), 

– składowisku własnym, urządzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe 

władze ochrony środowiska. 

Sposób i miejsce składowania zanieczyszczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Jeżeli Inżynier zezwoli na czasowe, krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych urządzeń 

odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać 

zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i 

powierzchniowych. 

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu 

Po wykonaniu robót oczyszczających dna rowu z namułu należy doprowadzić przekrój rowu do pierwotnego wyglądu. 

Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypełnia się właściwym gruntem, ubezpieczając jednocześnie 

powierzchnię jak na przyległym otoczeniu. 

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastąpiły deformacje skarp i dna, zmieniające profil podłużny i przekrój 

poprzeczny rowu należy dokonać wyprofilowania tych elementów, doprowadzając do odnowienia rowu. Roboty te 

należy wykonać „pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podłużnego rowu. 



 

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu 

W czasie wykonywania prac związanych z usuwaniem namułu, należy przeanalizować przyczyny zamulania rowu, aby 

je usunąć, a co najmniej złagodzić. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na spadki podłużne i przekrój poprzeczny rowu. Jako środki zaradcze można m.in. 

rozważać: 

– odpowiednie umocnienie dna i skarp, 

– zwiększenie przekroju poprzecznego rowu (co obniżyłoby prędkość przepływu wody). 

Cena wykonania tych robót powinna być ujęta w innych pozycjach kosztorysowych. 

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac związanych z 

dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Nie przewiduje się. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją 

projektową 
1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej 

2 Wydobycie i usunięcie namułu Praca ciągła Wg pktu 5.4 

3 Wyprofilowanie dna i skarp rowu Jw. Wg pktu 5.6 

4 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.8 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego usunięcia namułu z rowu. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
3
 usunięcia namułu z rowu obejmuje: 



 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie sprzętu, 

 wykonanie usunięcia namułu z rowu według wymagań zamawiającego, ST i specyfikacji technicznej, 

 wyprofilowanie dna i skarp rowu, 

 zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZASADY  ZAMULANIA  ROWÓW 

1.1. Zasady utrzymania rowów 

Utrzymanie rowów polega na: kontroli przepływu wody, usuwaniu wszelkich przedmiotów utrudniających przepływ 

wody, oczyszczeniu rowów z naniesionego namułu, okresowym (co kilka lat) odnawianiu profilu rowów oraz naprawie 

uszkodzeń skarp rowów. 

Wszelkie uszkodzenia rowów należy natychmiast naprawiać, aby nie dopuścić do jeszcze większych szkód. 

1.2. Przyczyny zamulania rowów 

Rowy zanieczyszczają się z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenia i zbytniego zarastania trawą. 

Zanieczyszczenia te przeszkadzają sprawnemu odpływowi wody, powstają miejsca, gdzie zbiera się woda stojąca, nie 

mająca odpływu, która stara się odpłynąć do wewnątrz korpusu drogowego. 

Jeśli poziom wody średniej normalnej jest niski i prędkość jej przepływu niewielka – następuje łatwe zarastanie i 

zamulanie dna; płynąca woda wybiera miejsca najniższe, na miejscach wolnych od wody rozrastają się rośliny, a całe 

koryto nie spełnia swoich funkcji. 

Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy, gdy prędkość przepływu wody jest niedostateczna dla unoszenia 

cząstek gruntu oraz gdy zmienia się prędkość przepływu z większej na mniejszą, wtedy bowiem następuje wytrącenie 

drobniejszych cząstek gruntu unoszonych przez wodę. Przy prędkości mniejszej od 0,25 m/s zaczyna się osadzanie 

drobnych cząstek ziemnych unoszonych przez wodę, przy prędkości mniejszej od 0,40 m/s osadza się drobny piasek, a 

przy prędkości nie przewyższającej 0,60 m/s następuje zarastanie rowu trawą. 

Przy budowie nowych rowów, które nie powinny ulegać zamuleniu, zaleca się unikać zarówno spadków rowu poniżej 

0,5% jak i załamań wklęsłych, zwłaszcza raptownych. 

Ze względu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne najmniejsze prędkości nie powinny przekraczać dla piasków 

drobnoziarnistych 0,5 m/s, dla glin, piasków średnioziarnistych 0,60 ÷ 0,80 m/s, dla żwirków 0,8 ÷ 1,2 m/s, dla żwirów 

1,2 ÷ 2,4 m/s. Minimalna prędkość średniej wody normalnej nie powinna być mniejsza od 0,15 ÷ 0,20 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

RYSUNKI 

2.1. Kształty rowów podlegających oczyszczaniu 

a) Rów trapezowy 

 

 
 

 

b) Rowy opływowe 

 

 
 

 

c) Rów trójkątny 

 

 
 

 

2.2. Niewłaściwe sposoby usuwania namułu z rowu 

a) Niepotrzebne pogłębienie dna rowu przy usuwaniu namułu  

(mogą powstawać zastoiska wodne) 

 

 
 

 

 

 

b) Niewłaściwe składanie namułu z oczyszczenia rowu tuż przy skarpie rowu 

(rów może być zamulony ponownie przez obsuwający się namuł) 

 

 


