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1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 
drzew i krzewów w związku z prowadzeniemprac porządkowych i oczyszczających 
teren, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia na działkach o nr ewid. 48/1, 
48/3 i 49/10, obręb 0023 Ławica II 
 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR)  stosowana  

jest  jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z:  

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki,  

−  wycinkę drzew przy użyciu pilarek łańcuchowych,  

−  karczowanie krzewów, 

−  wywóz pozyskanego drewna i gałęzi,  

−  oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew,  

−  ew. wyłączenia linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych. 

 

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót          

1). Roboty związane ze ścinką drzew przy użyciu pilarki powinni wykonywać 

pracownicy, którzy   

•  ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu:  

•  użytkowania i obsługi pilarki;   

•  technik ścinki i obalania drzew;   

•  technik okrzesywania i przerzynki drewna;  

•  bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki.  

Wszystkie  osoby  pracujące  przy  ścince  drzew  obowiązuje  znajomość  i  

przestrzeganie przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  

wykonywaniu  niektórych  prac  z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.).  

2)  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania .  

3)  Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone we wszystkich obiektach i 

urządzeniach znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, a stanowiących 

własność innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych.  

4)  Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników własnych i osób 

postronnych.  

5)  Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego wycinkę drzew należy:  

•  odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren,  



•  zapewnić grupę roboczą liczącą co najmniej 5 osób do sprawnego 

przeprowadzenia wycinki drzew oraz uprzątnięcia terenu jak i zabezpieczenia robót, 

 •  wyposażyć  osoby  pracujące  przy  ścince  drzew  w  odzież  ochronną  tj.  

kamizelki ostrzegawcze,  

•  przed  obaleniem  drzewa  zatrzymać  ruch  odbywający  się  wokół,  

•  prowadzić  wycinkę  przy  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  tj.  nie  

wolno  ścinać drzew przed świtem i po zapadnięciu zmroku, w czasie mgły, 

porywistych wiatrów, przy zawiejach śnieżnych i silnych mrozach (poniżej -20°C) 

oraz ulewnych deszczach,  

•  nie  pozostawiać  na  noc  oraz  podczas  przerwy  w  pracy  drzewa  

podpiłowanego / podciętego / lub zawiśniętego.,  

•  przeszkolić  pracujących  przy  wycince  pracowników w  zakresie  przestrzegania 

przepisów BHP,  

•  uzyskać  we  własnym  zakresie  zezwolenie  na  odłączenie  napowietrznych  linii  

energetycznych i telefonicznych w przypadku, gdy drzewa przewidziane do wycinki 

rosną w pobliżu w/w linii. Odpowiedzialność za ich zniszczenie spada na 

Wykonawcę. W  przypadku  gdy  gałęzie  drzew,  podczas  upadku  drzewa,  mogą  

spowodować  uszkodzenie innych obiektów, lub urządzeń energetycznych, czy też 

telekomunikacyjnych, należy najpierw dokonać obcięcia wystających części z 

podnośnika koszowego, a następnie przystąpić do ścinki drzewa.  

 

1.4.2. Wycinka drzew z utrudnieniami  

Wycinka  drzew  z  utrudnieniami  tj.  w  zwartej  zabudowie  lub  w  zasięgu  

napowietrznych  linii energetycznych, telekomunikacyjnych, albo wszystkich tych 

utrudnień łącznie, obejmuje:  

−  odcięcie  piłą  mechaniczną  gałęzi,  konarów  oraz  części  pnia  przy  użyciu  

hydraulicznego podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną,  

−  ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego 

kierunku, należy  stosować  stalowe  liny  odciągowe  o  długości  przekraczającej  

2,5-krotną  wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, 

spycharki, itp.),  

−  ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia),  

−  uporządkowanie miejsca wycinki.  

W przypadku występowania przeszkód np. linii energetycznej, cięcie należy 

zaplanować tak, aby nie  spowodować  jej  uszkodzenia.  Jeżeli  nie  ma  takiej  

możliwości,  należy  porozumieć  się z właścicielem linii w celu ewentualnego jej 

wyłączenia. Koszt wyłączenia obciąża Wykonawcę.  

 

1.4.2. Wycinka drzew bez utrudnień  

Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie 

rozproszonej i poza zasięgiem napowietrznych linii energetycznych, 

telekomunikacyjnych, obejmuje:   

−  ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego 

kierunku, należy  stosować  stalowe  liny  odciągowe  o  długości  przekraczającej  

2,5-krotną  wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, 

spycharki, itp.),  

−  ścięcie drzewa,  



−  uporządkowanie miejsca wycinki. 

 

2. MATERIAŁY  

Nie występują  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do usuwania drzew.  

Do  wykonania  robót  związanych  ze  ścinką  drzew  należy  stosować  sprzęt  

sprawny  technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość 

wykonania robót:  

•  sprzęt podstawowy: pilarki łańcuchowe,  

•  sprzęt pomocniczy: umożliwiający prowadzenie robót na wysokości, właściwy do 

przewozu drewna, umożliwiający uprzątnięcie terenu po wycince. 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Transport karpiny i gałęzi.  

Pnie,  karpinę  oraz  gałęzie  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  

Dłużyce  przewozić  na przyczepach dłużycowych.  

W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 

przesuwania się. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w  odniesieniu  do  

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych  

parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew  

Roboty  związane  z  usunięciem  drzew  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  

drzew,  wywiezienie  pni, karpiny i gałęzi poza teren na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów oraz oczyszczenie terenu budowy z pozostałości po wycince.  

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków 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.  

Materiał  pozostały  z  wycinki  stanowi  własność  Wykonawcy  i  o  ile  będzie  

przedstawiał  wartość użytkową, zostanie to uwzględnione w cenie jednostkowej 

wykonywanych robót. 

 

5.2. Usunięcie drzew i krzaków  

Pnie drzew powinny być wykarczowane.      

Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew, 

wykarczowania korzeni  i  zasypania  dołów.   



 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest ilość wyciętych drzew.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

1)  Odbiorowi  podlega  wycinka  drzew  w  zakresie  ilościowym  oraz  zgodności  z  

wymaganiami zapisanymi w SST pkt 1.4.1 

2)  Dopuszcza się odchylenia wysokości pozostałego pniaka po ścięciu drzewa ±1 

cm.  

3)  W  przypadku  większych  różnic  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  

punkcie  2  należy pozostały pień wyfrezować.   

4)  Przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy dokonuje oględzin i 

sprawdza ilość i jakość robót oraz sporządza protokół odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Zgodnie z podpisana umową na wykonane prace. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z pozn. 

zm.).  

2.  Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 

627 z pozn.  zm.),   

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 

pozn. zm.)  

 

 

 

 

 


