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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rekultywacją gruntów przydrożnych w ramach robót drogowych związanych z budową chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem                       
i odbiorem rekultywacji  na terenie pasa drogowego w związku z budową chodnika, polegającej na : 
- humusowaniu, gr. 15cm 
Zakres robót objętych rekultywacją za pomocą humusowania przedstawiony został dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości 
użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu i poprawienie właściwości fizycznych i 
chemicznych. 

1.4.2. Grunt (teren) zdegradowany – grunt, którego rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała wskutek niekorzystnych 
zmian w środowisku, jak działalności budowlanej, przemysłowej, rolniczej itp. lub w wyniku pogorszenia się warunków 
przyrodniczych. 

1.4.3. Grunt (teren) zdewastowany – grunt, który utracił całkowicie wartość rolniczą lub leśną. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową   

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Rodzaje materiałów stosowanych przy rekultywacji gruntów 

 Materiałami stosowanymi przy rekultywacji gruntów przydrożnych są: 
– ziemia urodzajna, 
– żwir, 
– nasiona traw, 
– nawozy mineralne. 

2.2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 Zaleca się, aby do robót rekultywacyjnych, w największym stopniu, wykorzystywać miejscową ziemię urodzajną 
zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniami obcymi. 
 W przypadkach wątpliwych, Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 



 
 
D-10.10.01M.               Rekultywacja gruntów przydrożnych 
   

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1”  
 

 

str. 3 

 

a) optymalny skład granulometryczny 
– frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 ÷ 18%, 
– frakcja pylasta (0,002 ÷ 0,05 mm)  20 ÷ 30%, 
– frakcja piaszczysta (0,05 ÷ 2,0 mm)  45 ÷ 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m2, 
d) kwasowość (pH)    ≥ 5,5. 

2.2.4. Nasiona traw 

 Wybór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich o gęstym i drobnym ukorzenieniu i 
gwarantowanej jakości. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, zdolność kiełkowania i 
numer normy, której wymaganiom odpowiada. 
 Nasiona traw należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach dostawcy, w miejscach suchych, nie 
narażonych na uszkodzenia. 

2.2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być mieszanką, zawierającą azot, fosfor i potas, np. co najmniej 10% azotu, 15% 
kwasu ortofosforowego i 10% węglanu potasowego, albo podobnego składu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Nawozy mineralne powinny być dostarczane w opakowaniach z podanym składem chemicznym. 
 Nawozy mineralne należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-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: 
a) przy robotach rozbiórkowych elementów dróg i robót ziemnych: spycharki, koparki, ładowarki, zrywarki, frezarki 

nawierzchni, żurawie samochodowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, samochody ciężarowe, itp., 
b) przy robotach rekultywacyjnych 

– pługi, brony, kultywatory, do ewentualnego spulchnienia gruntów, 
– zgarniarki, spycharki, równiarki do wyrównania terenu, 
– walce gładkie, ogumione, ew. wibracyjne lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, ew. wały kolczatki, wały gładkie, 
– przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Materiały stosowane do rekultywacji można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami. Nasiona traw i nawozy mineralne 
należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
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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 
załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  roboty rozbiórkowe, 
3.  rekultywację terenu, 
4.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– wykonać prace udostępniające teren robót. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

5.4.1.  Rodzaje robót rozbiórkowych 

 Jeśli rekultywację terenu przeprowadza się w miejscach istniejących obiektów przewidzianych do likwidacji jak 
np. na odcinkach dróg nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji, placach budowy po zakończeniu robót, obiektach 
budowlanych itp., to mogą występować różnego rodzaju roboty rozbiórkowe, np.: 
– usunięcie drzew i krzewów, 
– rozbiórka warstw nawierzchni, 
– rozbiórka elementów dróg jak: krawężniki, obrzeża, oporniki, ścieki przykrawężnikowe, chodniki, znaki drogowe, 

przepusty, bariery ochronne, poręcze, ogrodzenia itp., 
– rozbiórka nasypów, 
– wyburzenia obiektów budowlanych. 

5.4.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu przeznaczonego do rekultywacji wszystkich obiektów i 
elementów określonych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Inżyniera. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Jeśli uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
ST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych zaleca się wykorzystywać postanowienia zawarte w OST D-01.00.00 [2]. 

5.5. Rekultywacja terenu 

5.5.1. Czynności przy rekultywacji 

 Przy rekultywacji terenu mogą występować następujące czynności: 
– oczyszczenie terenu, 
– wyrównanie terenu lub jego spulchnienie, 
– rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej, 
– obsianie terenu, 
– pielęgnacja obsianego terenu. 

5.5.2. Oczyszczenie terenu 

 Teren, przed rekultywacją, powinien być oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń jak: 
– pozostałości po ewentualnych rozbiórkach, 
– kamienie, gruz, odpadki kamienne, 
– części roślinności do głębokości około 60 cm poniżej projektowanego poziomu terenu, 
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– inne zanieczyszczenia określone przez Inżyniera. 
Usunięte zanieczyszczenia powinny być składowane tymczasowo w pryzmach, a następnie wywiezione przez 

Wykonawcę w miejsce ustalone przez Inżyniera. 

5.5.3. Wyrównanie terenu lub jego spulchnienie 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren pod rekultywację należy wyrównać (wyprofilować) 
lub spulchnić. 
 Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych projektowanych. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 
profilowaniem, były o co najmniej 3 cm wyższe niż rzędne projektowane. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania niezbędnych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Do 
profilowania można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. Po profilowaniu terenu należy 
przystąpić do jego zagęszczenia, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 W miejscach istniejącego terenu, gdzie nie przewiduje się jego wyrównania lecz wyłączne spulchnienie gruntu, 
można tego dokonać przy użyciu przede wszystkim sprzętu rolniczego, jak pługi, brony talerzowe, kultywatory itp. Do 
wstępnego spulchnienia i ewentualnego częściowego mieszania gruntów można stosować pługi (np. jednoskibowe lub 
wieloskibowe); lżejsze grunty można spulchniać bez użycia pługów zwykłą broną rolniczą z ramą przegubową. Zadaniem 
takiej brony jest rozbicie brył, leżących na gruncie, płytkie spulchnienie oraz wyrównanie powierzchni. Do rozdrobnienia i 
mieszania składników gruntu można użyć kultywatora i brony talerzowej, przyczepionych do ciągnika. Do zwilżania 
mieszanki gruntowej można stosować beczkowozy, a do zagęszczania – walce. 

5.5.4. Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej 

 Do robót rekultywacyjnych można stosować ziemię urodzajną: 
– zdjętą z pasa robót ziemnych oraz z innych miejsc określonych w dokumentacji projektowej, w czasie budowy drogi, 
– dowiezioną spoza terenu robót drogowych. 

Ziemia urodzajna powinna odpowiadać wymaganiom pktu 2.2.3. 
Przy dowożeniu ziemi urodzajnej, która zwykle jest składowana w regularnych pryzmach, należy zwracać uwagę 

aby pobierany materiał nie był zanieczyszczony. 
Ziemię urodzajną należy rozłożyć równą warstwą grubości ustalonej w dokumentacji projektowej lub ST (zwykle 

20÷30 cm). 
W przypadku braku wymaganych części organicznych w ziemi urodzajnej należy wprowadzić do niej nawóz 

mineralny, odpowiadający wymaganiom pktu 2.2.5. Wprowadzenie nawozu można dokonać wysiewem, rozpyleniem lub 
rozrzutem z zapewnieniem równomierności rozłożenia ustalonej ilości nawozu. Następnie należy wymieszać ziemię 
urodzajną z nawozem, najlepiej za pomocą bron, kultywatorów lub pługów. Najbardziej równomierne wymieszanie 
uzyskuje się przy użyciu narzędzi zębatych i łopatkowych, mniej równomierne – za pomocą talerzowych, a 
nierównomierne – za pomocą pługów. 

Rozłożoną warstwę ziemi urodzajnej należy wyrównać (zagrabić) i lekko zagęścić za pomocą walca, a na 
mniejszych obszarach – ręcznie. 

5.5.5. Obsianie rekultywowanego terenu 

 Obsianie rozłożonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnym nawożeniu) polega na: 
– wykonaniu wysiewu ręcznie lub siewnikiem (rzędowym lub rozrzutowym) w ilości od  1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 

ST przewiduje inaczej, 
– przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
– wałowaniu lekkim wałem, w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków do podsiąkania wody; 

jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Zaleca się aby siew był dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem siania jest okres wiosenny, gdyż 

powierzchnia jest wilgotna, co stwarza dogodne warunki do wegetacji traw. Najpóźniejszym okresem obsiewania jest 
połowa września. 

5.5.6. Pielęgnacja obsianego terenu 

 Najważniejsze zabiegi w pielęgnacji obsianego rekultywowanego terenu obejmują: 
– uzupełnienie zasiewu w miejscach uszkodzeń powierzchniowych oraz w miejscach, gdzie wegetacja się nie przyjęła 

(zwykle po pierwszym sezonie), 
– koszenie trawy, w okresach gdy trawa osiąga wysokość 10÷12 cm, 
– ewentualne usuwanie chwastów lub okresowe nawożenie, jeśli teren rekultywowany tego wymaga. 

Przy pielęgnacji obsianego terenu zaleca się korzystać z postanowień ST D-09.01.01 [8]. 
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5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń itp., 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

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 Roboty rozbiórkowe Ocena ciągła  Wg pktu 5.4 

3 Rekultywacja terenu Ocena ciągła  Wg pktu 5.5 

4 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej rekultywacji terenu przydrożnego. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 rekultywacji terenu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ew. roboty rozbiórkowe, 
− oczyszczenie i wyrównanie terenu, 
− dostarczenie ziemi urodzajnej, 
− wykonanie rekultywacji terenu według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


