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D-01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY 

                                         CPV 45112200-7 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu i darniny  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana 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 

ze zdjęciem warstwy humusu oraz darniny z pasa robót i obejmują: 

• zdjęcie warstwy (humusu)  o zróżnicowanej grubości  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• wykorzystanie zdjętego humusu na umocnienie skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  MATERIAŁY 

Nie występują 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

− spycharki, 

− równiarki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport humusu  i darniny 
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Zdjęty humus i darnina może być przewożony dowolnym środkiem transportu. 

Przewiduje się, że zdjęty humus będzie przewieziony na odkład poza teren budowy, na 

miejsce uzgodnione z Inżynierem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek oraz 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. 

Darninę można zdjąć mechanicznie i ręcznie w przypadku ponownego jej wykorzystania. 

Warstwę humusu darń należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest 

określona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez 

Inżyniera. 

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu 

występowania.  

Przyjmuje się, że zdjęty humus może nadawać się do wykorzystania jako ziemia urodzajna – 

dla terenów projektowanej zieleni,  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości zdjęcia humusu i darniny 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu                        

i darniny z  powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

wskazaniami Inżyniera.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) zdjętego humusu darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
3
 (sześciennego) zdjętego humusu i darniny obejmuje: 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w 

pryzmy na miejscu składowania, wraz z ewentualnymi kosztami składowania, 

− zdjęcie warstwy darniny na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w 

pryzmy na miejscu składowania, wraz z ewentualnymi kosztami składowania, 

− przewiezienie humusu na odkład na miejsce uzgodnione z Inżynierem, 

− przewiezienie darniny na odkład na miejsce uzgodnione z Inżynierem, 

− uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 


