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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru robót związanych z usunięciem drzew w ramach bieżącego utrzymania na terenie RDW Zielona 
Góra. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                
z usunięciem drzew, wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 

− piły mechaniczne 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

− maszyna do frezowania pni,  

− rębak do usunięcia pozostałości po wycince (gałęziówka), 

− podnośnik koszowy min. 18m. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport pni i karpiny 

 Materiał pochodzący z wycinki należy przewozić transportem samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew  

 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i frezowanie pni na głęb. min. 15 cm 
poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu,  wywiezienie pni, karpiny i gałęzi lub usuniecie drzew 
bez konieczności frezowania np. w przypadku wywrotów gdzie konieczne będzie karczowanie pni. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 Po wycince drzew Wykonawca będzie zobligowany do nabycia drewna za cenę określoną w 
szacunku brakarskim przez uprawnionego brakarza powołanego przez ZDW w Opolu. 
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5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Zamawiającego – teren należy uprzątnąć z pozostałości po wycince, w przypadku karczowania pni korzeń 
należy wywieść do utylizacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,  
wyfrezowania pni, (ew. wykarczowania korzeni i zasypania dołów). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

− dla drzew - sztuka, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i ew. frezowanie pni drzew, 

− wywiezienie pni, gałęzi, dłużyc poza teren prac,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania               i 
odbioru robót związanych z sadzeniem drzew w ramach bieżącego utrzymania na terenie RDW Zielona 
Góra. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót                              
związanych  z: 
- sadzeniem drzew 
- uzupełnienie palików wraz z taśmą (komplet tj.: 3 szt. palików o śred. min. 5cm + taśma parciana szer. 

min 4cm)  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami              o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wiązadła 

 Wiązadłami według wymagań Zamawiającego powinny być odcinki elastycznej taśmy parcianej 
szerokości min. 4 cm. 

2.2. Paliki 

 Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość wystarczającą do 
przymocowania drzewa u podstawy korony i średnicę min. 6 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien 
być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin. 

2.3. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.3.1. Drzewa i krzewy 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z obowiązującymi normami, właściwie oznaczone, 
tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer 
normy. 
 Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

-      pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
-      przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
-      system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 
-      u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 
być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
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-      pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
kulistych, 
-      pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
-      przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
-      blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 
-      silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
-      odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
-      ślady żerowania szkodników, 
-      oznaki chorobowe, 
-      zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
-      martwice i pęknięcia kory, 
-      uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
-      dwupędowe korony drzew formy piennej, 
-      uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
-      złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej 

 Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być  
w pojemnikach. 
 Drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Sadzenie drzew  

5.1.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew  
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

− dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 

− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

− liczba umieszczanych palików – 3 szt. 
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5.1.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

− podlewaniu, 

− odchwaszczaniu, 

− nawożeniu, 

− usuwaniu odrostów korzeniowych, 

− poprawianiu misek, 

− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie robót 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewka, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

− zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych 
roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew , 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 

− zgodności realizacji obsadzenia ze zleceniem, 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian, obwodów pnia oraz ilości drzew, 

− wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór 
jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

− jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
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− dostarczenie materiału roślinnego, 

− pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
2. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej na terenie ZDW w Opolu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- odmładzanie starszych drzew: w tym cięcia redukcyjne korony drzew (do 30% korony drzewa) oraz zabiegi 
w celu uzyskania pionowej skrajni drogowej wraz z uprzątnięciem terenu po pracach, 
- usuniecie przy użyciu podnośnika połamanych, obumarłych gałęzi z drzew, 
-wycinka gałęzi i odrostów wrastających w światło skrajni drogowej, 
- oczyszczenie z chwastów i trawy powierzchni zielonych ronda (pow. rond zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 
– przewiduje się trzykrotne odchwaszczanie terenów 3 rond  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego 
ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia 
oraz kształtu korony drzewa. 
1.4.2. Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych - zespół czynności uprawnych, ochronnych i melioracyjnych, które 
tworzą sprzyjające warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów łączących drogę z otoczeniem. 
1.4.3. Zabieg agrotechniczny - czynności związane z uprawą gleby, nawożeniem, odchwaszczaniem, 
sadzeniem roślin, cięciem gałęzi, ochroną, podlewaniem. 
1.4.4. Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich 
rozwój i jakość. 
1.4.5. Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Preparaty impregnujące i powierzchniowe 
 Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 
producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać parowanie 
soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstałych po cięciu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej 
 Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) – piły mechaniczne – min. 1 szt. 
b) – podnośnik koszowy min. 18 m – min. 1 szt. 
c) – drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport odpadów i innych materiałów 
 Do wywozu gałęzi i pozostałych resztek można stosować dowolny środek transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Termin realizacji robót 
 Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. 

5.2. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew  

 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy 
poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

-      sposób wzrostu, 
-      rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
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-      konstrukcję korony. 
 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

a)     cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami 
usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 
b)    cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c)    cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 
gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

5.3. Usunięcie gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych 
 Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew wrastających w światło skrajni drogowej oraz 
uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się w okresie spoczynku roślin (zimą) ostrymi narzędziami.  
 Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: a) pierwsze - od dołu do połowy grubości 
odcinanej gałęzi, b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia 
dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie - tuż przy obrączce 
(tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie 
po pile należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed 
infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie 
rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym. 
 Cięcie cieńszych gałęzi drzew także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i 
zasmarowaniem. 
 Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady 
gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, jak certyfikaty 
względnie deklarację zgodności z PN i przedstawić Inspektorowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zgodnie z wymaganiami 
punktu 5, zwracając w szczególności uwagę na: 

-       prawidłowość cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych gałęziach, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jeśli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
-       roboty przygotowawcze, 
-       dostarczenie i składowanie materiałów, 
-       zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót, 
-       usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 
-       oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie dotyczy 

  


