
CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT 

Kosztorys opracowano  dla zadania: 

 "Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe gminy 

Iłowa””. 

Zadanie obejmuje poprawienie estetyki miejscowości Borowe poprzez wyczyszczenie zbiorników 

wodnych szt.2 , zagospodarowanie ich otoczenia i montaż elementów małej architektury. 

 

Roboty zagospodarowania terenu - zbiornik nr 1 
 
Powierzchnia lustra wody zbiornika wynosi średnio 1070m2 .W chwili obecnej zbiornik jest zamulony i 

porośnięty gęstym sitowiem a na skarpach krzakami. Projektowane prace przewidują: 

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, Częściowe spompowanie wody i 

oczyszczenie dna zbiornika -wydobycie urobku ( zamulenia ), Skarpowanie nasypów koparkami z 

przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 50 cm, Plantowanie 

ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. III - po obwodzie skarpy i pas naziomu  szerokości 2 m, 

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - teren poza czaszą zbiornika i 

pasem ochronnym do jego granic zewnętrznych, Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

kat.I-III - pozostała część,  

 

Montaż obiektów małej architektury 

 

W ramach montażu obiektów małej architektury zamontowane będą ławki stalowe z poszyciem 

drewnianym dł. 180 cm, szt.4, Kosze na śmieci stalowe z poszyciem drewnianym i wkładem szt.4, 

Wytyczenie ścieżek gruntowych oraz  przekopanie ręczne terenu i ułożenie trawy z rolki, 

 

Roboty zagospodarowania terenu - zbiornik nr 2 
 
Powierzchnia lustra wody zbiornika wynosi średnio 300m2 .W chwili obecnej zbiornik jest zamulony i 

porośnięty gęstym sitowiem a na skarpach krzakami. Projektowane prace przewidują: 

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, Częściowe spompowanie wody i 

oczyszczenie dna zbiornika -wydobycie urobku ( zamulenia ), Skarpowanie nasypów koparkami z 

przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 50 cm, Plantowanie 

ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. III - po obwodzie skarpy i pas naziomu  szerokości 2 m, 



Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - teren poza czaszą zbiornika i 

pasem ochronnym do jego granic zewnętrznych, Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

kat.I-III - pozostała część,  

 

 

 

Podstawa  wyceny .  

Kosztorys  opracowano  zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18maja 2004r. 

opublikowane w Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 9 czerwca 2004r. 

Ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5lipca 2001r. w sprawie cen towarów i usług 

opublikowanej w Dz.U. nr 97/2001r. poz. 1050, 

1. Podstawa ustalenia nakładów: 

 KNNR, KNR i inne dostępne katalogi  
 



WZÓR  KOSZA NA ŚMIECI 
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