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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej od 
Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Zakres robót obejmuje roboty ziemne niezbędne do budowy kanalizacji sanitarnej. Są to przede 
wszystkim wykopy liniowe pod projektowane metodą wykopu liniowego oraz metodą bezwykopową 
rurociągi oraz wykopy pod projektowane studnie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych związanych z 
budową: 
-  rurociągu tłocznego o średnicy 110 mm, 
-  rurociągu grawitacyjnego o średnicy 160 mm i 200 mm, 
- instalacji transportu i rozdziału sprężonego powietrza,  
-  studni kontrolnych, 
- studni odpowietrzająco – napowietrzających, 
- studni rozprężnej z urządzeniem do kontroli stężenia substancji gazowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają również zastosowanie przy wykonywaniu wszelkich 
wykopów kontrolnych i przekopów.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nie mają zastosowania podczas wykonania posadowienia 
obudowy (komory) tłoczni oraz ogrodzenia terenu przepompowni. 

Ustalenia dotyczące wykonania posadowienia obudowy (komory) tłoczni oraz ogrodzenia terenu 
przepompowni zawarto w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do 
umowy: 
SST-B-01 Roboty ziemne – wykopy, 
SST-B-02 Ścianki szczelne, 
SST-B-03 Roboty fundamentowe, 
SST-B-04 Roboty zbrojarskie, 
SST-B-05 Wznoszenie ogrodzeń.   

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
- wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką na odkładzie, 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
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- wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 
powierzchni terenu, 

- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
oraz prace towarzyszące: 
- inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót, 
- usunięcie zieleni i odtworzenie zieleni,  
- zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; rozłożenie humusu po 

wykonaniu zasypki, 
- przy wykonywaniu zasypki – przesianie gruntu do zasypki lub wymiana gruntu (przygotowanie 

gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokół przewodów i studni lub zakup i przywóz 
materiału zamiennego); zagęszczenie gruntu, 

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami 
samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania, 

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 
robót, 

- wszystkie prace związane z zabezpieczeniem obiektów istniejących przed skutkami wykonania 
robót ziemnych i ich naprawą w przypadku powstania uszkodzeń, 

- wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami 
wykonywanymi, 

- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i związane  
z tym utrzymanie wykopów w stanie suchym,  

- oczyszczenie, uporządkowanie i odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „ Wymagania ogólne”.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.  
Wykonawca sam znajdzie miejsce tymczasowego składowania gruntu z wykopów  
i poniesie koszty związane ze składowaniem.  
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na tymczasowym odkładzie (na zasypkę),  

• grunt do zasypania w tzw. „strefie ochronnej” wokół przewodów i studni, uzyskany poprzez 
przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub zakupiony piasek do wymiany gruntu 
nieprzydatnego, 

• zabezpieczenie skarp wykopów, umocnienia ścian (np. pale szalunkowe, szalunki, elementy 
usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych, itp.) 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego: 

• koparka z osprzętem przedsiębiernym lub podsiębiernym lub chwytakowym, 
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• spycharka, 

• ładowarka,  

• zagęszczarka wibracyjna,  

• urządzenie do montażu i demontażu szalunków, 
Przy wykonywaniu wykopów, w razie wystąpienia wód gruntowych zastosować: 

• zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 

• pompę z agregatem prądotwórczym. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. Środki transportu wykorzystywane 
przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP 
oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonanie robót powinno 
być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-0205:1998, BN-88/8932-02. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Przed rozpoczęciem i trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne. 
 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
przyjętych w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną stanu 
powierzchni terenu i przekaże ją Inspektorowi  
(jeśli dokumentacja nie była sporządzona wcześniej, przed rozbiórką nawierzchni). Dokumentacja 
inwentaryzacyjna powinna przedstawiać wszystkie te szczegóły stanu zagospodarowania terenu, 
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego.  
Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiać także wyniki oględzin pobliskich obiektów i 
powinna opisywać zauważone rysy i pęknięcia występujące w konstrukcji tych obiektów. Powinna 
ona zawierać także możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia 
powierzchniowego i podziemnego. W razie potrzeby Wykonawca poczyni pisemne porozumienia z 
właścicielami i użytkownikami terenu, a ich kopie dostarczy Inspektorowi. 
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W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
przyjętych w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót 
 
Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących uzbrojenia podziemnego lub 
innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu 
prac. 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac  
i potrzebie zapewnienia nadzoru z ich strony.  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych robót ziemnych,  

• sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie.  

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących przeszkód, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 
roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  

• usunąć z pasa roboczego ziemię urodzajną (jeśli występuje) i zmagazynować do czasu 
wykonywania robót odtworzeniowych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu 
należy zdjąć warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po 
zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty lub w innym miejscu 
wskazanym w specyfikacji (jeśli nie jest przewidziane odtworzenie terenu). 

 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.  

 
5.1.2. Wykonanie robót ziemnych i odkład urobku 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona 
nad projektowanym obiektem powinna być usunięta przed rozpoczęciem robót. Ściany wykopów 
należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie gruntu. Technologia wykonania 
wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie. W przypadku ewentualnego przegłębienia 
wykopu poniżej przewidzianego poziomu, należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji.  
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się.  
W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i 
przejścia dla pieszych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykopy wykonać mechaniczne lub 
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ręczne, w zależności od miejscowych warunków. Wykop powinien być wykonany do głębokości 
ustalonej w Dokumentacji Projektowej.  
W rejonie studni, w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne wykonywać 
ręcznie.  
Odkład urobku może być wykonywany w granicach pasa drogowego tylko wówczas, kiedy jest 
dozwolone w decyzji na zajęcie pasa drogowego.  
Jeśli odkład urobku dozwolony jest przy wykopie, to powinien być dokonywany tylko po jednej 
stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić 
charakter gruntu i jego przydatność do zasypki 

 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie 
powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
zagęszczone, miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody 
zagęszczania.  
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo 
przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu.  
 
Do zasypania obiektów (studni i kanałów) należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz 
grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów, z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, lessowych. Grunty nadające się do zasypki należy dowieźć z miejsca 
tymczasowego odkładu lub przemieścić z odkładu. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na podsypkę. 
Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty 
wg PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
(grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać 
poprzez przesianie gruntu przeznaczonego  
do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek. 
Przestrzeń wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrębie obsypki przewodu rurowego  
(na wysokość zalecaną przez producenta rur, jednak nie mniej niż 30 cm ponad sklepienie przewodu 
po zagęszczeniu) oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości studni, należy wypełnić 
gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni zagęszczając  
go warstwami do Is≥0,95. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem  
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia  
do Is≥0,95. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go pod ulicami  
do stopnia zagęszczenia określonego przez zarządcę drogi (niezbędnego do odtworzenia nawierzchni 
drogowej); jeśli nie wskazano inaczej, to do Is≥0,95 i do Is≥0,90 pod terenami zielonymi. W strefie 
obsypki grunt należy zagęszczać ręcznie względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych. 
Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studni  
nie powinna być większa niż 15 cm. 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.93-00002
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Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności 
gruntu. 
W przypadku zasypywania rurociągów podczas wykonywania zasypki należy jednocześnie prowadzić 
roboty związane z usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania ścian wykopów. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami  
z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zasypanie pozostałej części wykopów wykonać za pomocą gruntu rodzimego,  
o ile maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza 30 mm.  
Wykopy po robotach w pasie drogowym zasypywać gruntem przepuszczalnym G1 i zagęszczać 
warstwami max 0,3m z każdorazowym badaniem zagęszczenia gruntu (Is) dla każdej warstwy zgodnie 
z normą PN-S-02205 (roboty ziemne). Zasypki w likwidowanych wykopach powinny uzyskać do 
głębokości 1,2m zagęszczenia gruntu Is=1,0, na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik Is=0,97. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studni. 
Stopień zagęszczenia zasypki w przypadku rurociągów układanych pod ciągami pieszo-jezdnymi tak 
jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubości ok.0,5m nad układanymi w ciągach ulic 
rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is≥0,95. Zagęszczenie zasypki wykonać warstwami o 
grubości nie większej niż 20cm. Do zasypania nie używać dużych kamieni ani głazów narzutowych. Do 
wykonania górnej warstwy zasypki o grubości do 0,8m (głębokość strefy przemarzania) nad 
rurociągami układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. 
 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

Przy wykonaniu robót należy kontrolować: 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

− sprawdzenie zgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową,  

− kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 

− sprawdzenie przygotowania terenu,  

− kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

− sprawdzenie wymiarów wykopów,  

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów,  

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

− zasypka wykopu, 

− badanie stopnia zagęszczenia.  
 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00. „Wymagania ogólne”  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione normy oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne. 

 
10.1. Normy 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-B-02481:1998 

 
Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar 

PN-EN 1997-2:2009 
 

Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 1997-1:2008 
 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne. 

 
 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późn. zm.)  
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)  
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn. 

zm.  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994.  
 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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