
I. WSTĘP 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczę wykonania i 

odbioru robót związanych z konserwacją rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy 

Popielów. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót wymienionych w punkcie powyżej. 

 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 Głębokość wykopu - odległość miedzy terenem a osią koryta gruntowego w wykopie mierzona 

w kierunku pionowym. 

 Wykop płytki-wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 

 Wykop średni- wykop, którego głębokość zawarta jest w granicach od l do 3 m 

 Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 

 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej. 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za ich zgodność ST i poleceniami 

osoby nadzorującej ich wykonanie z Urzędu Gminy Popielów. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zabezpieczenie przed:  

 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi  

 Możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy prac. 

 Zniszczenie upraw rolnych leżących wzdłuż rowów podlegających czyszczeniu.  

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) 

Podczas   realizacji   robol   Wykonawca   będzie   przestrzegał   przepisów   dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

a) Prace melioracyjne mogą być wykonywane tylko przez osoby, które są zdrowe (maja  aktualne    

badania    lekarskie    dopuszczające    do    wykonywanie    ciężkich    prac fizycznych) 

przeszły szkolenia BHP i po przeszkoleniu stanowiskowym wyjaśniającym pracownikom  zagrożenia 

w zakresie BHP na danym specyficznym stanowisku związane na przykład z wystąpieniem grząskich 

bagien czy obecnością jadowitych gadów, 

b)  prace na danym stanowisku muszą być wykonywane przez minimum dwie osoby będące w zasięgu 

wzrokowym, 

c) zabrania się. manipulowania przy znalezionych minach i niewypałach, a o wykryciu takich 

przedmiotów należy bezzwłocznie zawiadomić najbliższy posterunek policji, 

d) zabrania się  przeskakiwania przez rowy posługując się sprzętem mierniczym jak laty, tyczki czy 

statywy 

e) prace w wodzie oraz na terenach  bagiennych lub silnie zawilgoconych należy wykonać w butach 

gumowych i tak organizować, aby czas pracy w tego rodzaju uciążliwych warunkach nie przekraczał 4 

godzin  

f) w terenach silnie zabagnionych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo ugrzęźnięcia, pracownicy powinni 

być wyposarzeniu w specjalne kije, służące do badania nośności podłoża 

g) pracownicy pracujący na terenie gdzie istnieje podejrzenia obecności jadowitych gadów,  powinni 

być zaopatrzeni w apteczki wyposażone dodatkowo w surowicę przeciwjadową oraz strzykawkę do 

robienia zastrzyków. 

h) każda pracująca grupa powinna posiadać apteczkę wyposażoną w bandaże, plastry, opaski uciskowe 

i środki dezynfekujące. Wskazane by było ażeby posiadała telefon komórkowy, umożliwiający 

szybkie wezwanie pomocy w cięższych przypadkach, 

i)  używany do prac sprzęt ( łopaty, szpadle, kosy, haki, grabie, piły, siekiery itd. ) musi być w dobrym 

stanie technicznym 

j) ścinać drzewa w rowach i obsługiwać pilarki spalinowe mogą wyłącznie osoby po odpowiednim 



przeszkoleniu, posiadające na to pisemne zezwolenie, 

k) pracownicy muszą pracować w odpowiednim oddaleniu od siebie ( min. 3 m ) ażeby nie doszło do 

wzajemnego ranienia ostrymi narzędziami ( szpadle, łopaty itp.) 

 

6. Zastosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są związane z pracami melioracyjnymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów, i wytycznych podczas prowadzenia robót 

 

II. KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH 

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych ma na celu utrzymanie ich w należytym sianie technicznym w 

ciągu umożliwienie najdłuższego okresu czasu . 

 

1. KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH 

Konserwacja rowów melioracyjnych polega na utrzymaniu prawidłowego kształtu przekroju poprzecznego i 

spadków dna rowów oraz na naprawieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeń powstałych w sposób naturalny lub 

sztuczny. 

2. KSZTAŁT I WYMIARY PRZEKROJU POPRZECZNEGO ROWÓW MELIORACYJNYCH. 

Ze wzglądów ekonomicznych pożądane jest, aby rów przy minimalnym przekroju poprzecznym mógł 

przeprowadzić przepływ  miarodajny. Najkorzystniejszym przekrojem pod względem hydraulicznym jest 

trapez opisany na półkolu, przy czym optymalny stosunek szerokości dna do głębokości wynosi 0,83 przy 

nachyleniu skarp 1,0:1,0 oraz 0,6 przy nachyleniu skarp 1,0:1,5 

Wymiary przekroju poprzecznego rowu melioracyjnego wyznaczają: głębokość rowu, nachylenie skarp i 

szerokość dna przy określonym jego spadku podłużnym. 

 

3. NACHYLENIE SKARP ROWÓW MELIORACYJNYCH 

Nachylenie skarp rowu określone jest stosunkiem głębokości do rzutu poziomego skarp i zależy od rodzaju 

gruntu. W praktyce melioracyjnej przyjmuje sic, nachylenie skarp dla różnych rodzajów gruntów według 

tabeli poniżej. 

 

L.p. RODZAJ GRUNTU NACHYLENIE SKARP 

1 

 

Torf mało rozłożony 

 

1,0 : 0,5 – 1,0 : 0,25 

2 

 

Torf rozłożony 

 

1,0 : 1,0 – 1,0 : 0,75 

 3 

 

Torf rozłożony przesycony wodą 

 

1,0 : 1,5 – 1,0 : 1,25 

4 

 

Glina bardzo zwięzła 

 

1,0 : 1,0 – 1,0 : 0,75 

 5 

 

Glina zwięzła 

 

1,0 : 1,25 – 1,0 : 1,0 

6 

 

Grunty średnio zwięzłe 

 

1,0 : 1,5 – 1,0 : 1,25 

 7 Grunty piaszczyste 1,0 : 2,0 – 1,0 : 1,5 

8 Grunty piaszczysto – pylaste przesycone wodą 1,0 : 3,0 – 1,0 : 2,5 

 

4. SZEROKOŚĆ DNA i SPADKI ROWÓW 

Szerokość dna rowu została się w zależności od wielkości zlewni. Najmilejsza szerokość dna podyktowana 

jest możliwością łatwego oczyszczenia rowu z namułu, przy czym robotnik musi swobodnie stać na dnie 

rowu. Stąd dla mniejszych rowów przyjmuje się szerokość dna 0,3 m. Mniejszych przekrojów nie stosuje się 

w praktyce chyba że chodzi o wykonanie bruzd lub przegonów o małej głębokości do odprowadzenia wody 

powierzchniowej z lokalnych obniżeń terenu. 

Najkorzystniejsze spadki podłużne dna głównych rowów odpływowych zawierają się w granicach od 0,05% 

do 0,10%. W rowach większych stosuje się spadki zbliżone zbliżone do 0,05% a rowy mniejsze mogą mieć 

spadki zbliżone do 0,1%. 

Dla małych rowów szczególnie ważne jest zachowanie równomiernej głębokości, nawet kosztem częstej 

konserwacji, a dla rowów głównych ważniejsze jest utrzymanie jednostajnej prędkości przepływu w 

spadków chroniących rów przed zamuleniem i zarastaniem. 

5. PRZYCZYNY ZANIKU DZIAŁANIA ROWÓW. 

Wadliwe działanie lub stopniowy zanik działania rowów może być spowodowany różnymi przyczynami, z 

których jako najistotniejsze i najczęściej występujące należy wymienić: 

a) zamulenie i zarastanie dna i skarp roślinnością,  

b) zanieczyszczenie rowów odpadami, 



c) uszkodzenie i zamulenie przez podwyższone stany wód  (powodzie, gwałtowne ulewy) 

d) uszkodzenie skarp rowów przez przepływająca wodę  

e) uszkodzenie skarp rowów przez zamarzanie i rozmarzanie gruntu, 

f) uszkadzanie rowów przez zwierzyną leśną, 

g) rozmywanie i obsuwanie się skarp w miejscach obfitego wysiąku wody gruntowej. 

Rowy melioracyjne nawet prawidłowo wykonane, ulegają z biegiem czasu w różnym stopniu zamuleniu, 

zanieczyszczeniu i zarastaniu. Dno ich zaczyna się podnosić, skarpy w niektórych miejscach obsuwają się i 

rów stopniowo przestaje spełniać swoje zadanie. Powyższe nasila się szczególnie w trakcie wysokiego stanu 

wód, gdy ziemia jest bardzo nasiąknięte wodą. Aby temu zapobiec, wykonuje się oczyszczanie rowów z 

namułów, osadów i zanieczyszczeń, wykasza się i usuwa roślinność porastającą dno i skarpy rowów oraz 

naprawia się uszkodzone umocnienia. 

6. OCZYSZCZANIE ROWÓW Z NAMUŁÓW. 

Przy usuwaniu namułów należy zawsze pracę rozpocząć od ujścia rowu i prowadzić w kierunku przeciwnym 

do odpływu wody w rowie, aby zapewnić swobodny odpływ wody i ułatwić przez to pracę. 

Bardzo istotne jest zachowanie prawidłowej szerokości dna, co ma duże znaczenie dla jego prawidłowego 

działania. Nie należy sztucznie poszerzać dna rowów przez zacinanie pionowo dolej części skarp. Zjawisko 

to jest szkodliwe bo powoduje zniekształcenie kształtu rowu, co z kolei jest przyczyna maeandrowania dna 

oraz podmywania i obsuwania skarp. Takie niszczenie rowów postępuje szybko.  

Namuł należy rozplantować na koronie oraz zboczu skarp.  

7. OCZYSZCZANIE ROWÓW Z ROŚLINNOŚCI. 

Wykaszanie i usuwanie roślinności 7. rowów melioracyjnych jesi zabiegiem 

traw, Irzciny i wodorostów lamuje odpływ nadmiaru wody. Ogólnie biorąc w warunkach 

rowy nie są ocienione, a WIĘC na zrębach uprawach i miodnikach oraz na łąkach 

Dla warunków przepływu wody w rowach leśnych większe znaczenie ma obfitość roślinności porastającej dno 

rowu, ponieważ oddziaływanie jej zaznacza się podczas 

Natomiast roślinność porastająca skarpy rowów nie wywiera wpływu na niskie stany, a 

jednak skarpy przed rozmyciem. 

bezpośrednie dla należytego funkcjonowania rowów niż wykaszanie ich skarp, ponieważ 

namuiów i wyplycanie rowów. 

Najdogodniejszym okresem na wykaszanie i usuwanie roślinności z rowów 

japcwniają sprawne odprowadzenie wód wiosennych. 

odpiyw wód z lerenów zmeliorowanych. Jcsl lo korzystne dla drzewostanów, które w tym czasie zużywająznaczne 

ilości wody -większe nawet od ilości opadów-zaś niedobory wody opadowej pokrywaj ą przez pobieranie wody 

gruntowej za pośrednictwem podsiąkania kapilarnego. Dlatego właśnie hamowanie odpływu wody w rowach 

atmosferycznych- 

2.2. KONSERWACJA BUDOWLI WODNOMELIORACYJNYCH. 

pracami na rowach. Pomiędzy poszczególnymi budowlami i urządzeniami, które tworzą określony syslcm 

melioracyjny w obiekcie, istniejądość ścisie zależności funkcjonalne, wskutek czego zabiegi konserwacyjne i 

naptawcw przynoszą pożądany rezultat tylko wówczas, kiedy będą im poddane wszystkie urządzenia i budowle w tym 

obiekcie. 

 

 

2.2.1. PRZYCZYNY USZKODZEŃ BUDOWLI WODNO-MIZI.IORACYJNYCH. 

mogą nieć różnorodny charakter. Poza normalnym zużywaniem się poszczególnych c?e_ści atmosferycznych 

występują również inne czynniki natury antropogenicznej 

Najczęściej występującymi uszkodzeniami budowli wodno-melioracyjnych jesi butwienie drewnianych części 

nadwodnych, podmywanie skrzydeł, przyczółków i umocnień oraz korozja części stalowych i żelbetowych. 

2.2.2. WYKONANIE KONSERWACJI l NAPRAW. 

pracochłonna i wymaga dokładnego wykonania. Zniszczone lub uszkodzone czeSci konstrukcji podlegają wymianie. 

Części zardzewiałe powinny być oczyszczone 

powinny być poprawione i uzupełnione. Przy naprawie elementów drewnianych należy 

betonowych przy przepustach i urządzeniach piętrzących polega najczęściej na uzupełnieniu braków i wymianie 

elementów uszkodzonych. Przy naprawie CZĘŚCI betonowych należy zwracać uwagą na staranne oczyszczenie betony i 

przesmarowanie ich odpowiednimi środkami w miejscach wymagających uzupełnienia. 

2.2.3. KONSERWACJA PRZEPUSTÓW. 



Utrzymanie przepustów w stanie sprawności polega na ich oczyszczeniu z osiadłych 

zatykanie przepustów. Ponadto przepusty z przyczółkami darniowymi uszkadzane są dość często wskutek zbyt 

stromego ułożenia przyczółków, które z czasem pod naciskiem pojazdów obsypują SIĘ do rowu i po woduj ą zatkanie 

przepustu. W takich przypadkach następuje zatamowanie i spiętrzenie wody w rowie, a następnie przelewanie się jej 

przez 

Jeieli przyczółki z darniny na przepustach zaczynają się obsuwać, to należy je wykonać na nowo, układając daminĘ 

darninę „na mur" z zaJcoikowamem -t. odpowiednim nachyleniem. Ponadto należy rurociągi przepustów przykryć 

gruntem o grubości po ubiciu 

2.2.4. ZABIEGI KONSERWACYJNE PRZED ZIMA. 

Dla należytego zabezpieczenia urządzeń wodno-melioracyjnych przed działaniem mrozu, należy w okresie jesiennym 

dokładnie przejrzeć wszelkie urządzenia i usunąć stwierdzone uszkodzenia. Wodą z rowów nawadniających należy 

spuścić oraz otworzyć wszystkie 

przewietrzenia gleby. Wyjęte szandorki z zastawek należy odpowiednio zabezpieczyć, studzienki i osadniki pizy 

wlotach do rurociągów i syfonów. Przed nastaniem wiosny przepływ wód wiosennych. 

 

 

3,   OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robol będzie określał fakiyczny ?akres wykonanych robót, których zakres tasiai wyszczególniony w 

zleceniach wystawianych na początku każdego miesiąca. Obmiary robót będą dokonywane w terenie, na koniec 

danego miesiąca przez komisji; składającą siQ z osoby odpowiedzialnej za prace melioracyjne w Nadleśnictwie 

Człuchów i leśniczego leśnictwa na terenie którego prace melioracyjne były wykonywane, przy udziale 

przedstawiciela wykonawcy prac. 

odpowiednich tabelach w Katalogu Norm Pracy CZĘŚĆ 13 7. dokładnością do l m
3
, l mb lub l szl. 

4.   ODBIÓR ROBÓT. 

4.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie postępu robót. 

4.2. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbioru dokona komisja składająca się z osoby odpowiedzialnej za prace melioracyjne w 

Nadleśnictwie Człuchów i leśniczego leśnictwa w któtym prace by!y wykonywane, przy 

W przypadku niewykonania wyznacTOnych w zleceniu prac, nic wykonaniu korekt i poprawek nakazanych do 

wykonania po odbiorze robót zanikających i ulegających 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Termin wykonania robót poprawkowych i robol 

Ilość wykonanych robót ustali się na podstawie obmiaru z natury. 

Powierzchnie, koszenia porostów oblicza się przyjmując szerokość koszenia jako średnio 

ważoną w miejscacli charakterystycznych. 

Usuwanie kożucha z roślin prywającyeh i hakowanie obmierzać będzie się. według 

Dhigość odmulonych rowów będzie siq odmierzało wzdłuż osi rowu. Grubość warstwy 5.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 


