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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie chodnika. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni, 
− krawężników betonowych wraz z ławą betonową 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”       
pkt 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Materiały z rozbiórki nie będą używane ponownie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazanych przez Inżyniera. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony  w projekcie i ST. 
   5.2.1.Roboty   rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej: 
     -   roboty polegają na odcięciu piłą mechaniczną w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni   
     pasa nawierzchni 
      -  rozbiórka nawierzchni przy użyciu sprężarki powietrza przewoźno-spalinowej      
  5.2.2. Roboty rozbiórkowe  krawężnika należy dokonać: 
− odkopania krawężnika, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 

mechaniczny. 
5.2.3. Wszystkie materiały z rozbiórki należy przewieźć na odl. 10 km i utylizować. 
5.2.4. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg                                                                                               
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych.                                                                                                                                                
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest: 
− dla nawierzchni  - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawężników – m(metr) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− cięcie nawierzchni piłą mechaniczną 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki przepustu: 
− rozebranie elementów krawężnika 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 

 
 


