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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY 
 
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 
Powierzchnia terenu opracowania obejmująca dzialkę nr 1280/78: 735,00 m2
w tym,
- Powierzchnia terenu przeznaczona na krąg na ognisko i nabrzeże przystani o nawierzchni żwirowej - 70,00 m2
- powierzchnia terenu zieleni niskiej: 665,00 m2
 
Obszar objety opracowaniem to teren na prawym brzegu Odry dz. nr 1280/78 oznaczony w MPZP symbolem W - tereny Wód otwartych.
Na tym terenie powstanie przystań kajakowa wraz z częscią rekreacyjną. Zaprojektowano plac przystani o nawierzchni żwirowej (65 m2)
wraz z obudowanym nabrzeżem. Oprócz umocnionego nabrzeża przystani przewidziano wykonanie kręgu na ognisko z siedziskiem (5
m2), tablice informacyjną o zasadach uzytkowania przystani, stojak na odpadki oraz stoły z ławkami. Teren będzie oświetlać lampa so-
larna.
 
Palisada obudowy nabrzeża przystani wykonana bedzie z pali okrągłych o średnicy ok. 14-15 cm impregnowanych ciśnieniowo. Pale
długości 170 i 185 cm wbijane będą mechanicznie. Długośc pala w zależności od usytuowania.
Nawierzchnia nabrzeża (przystani) wykonana z warstwy żwiru o frakcji fi 15-50 mm zabezpieczona jest d spodu warstwą geowłókniny.
 
 
2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
a) krag na ognisko:
konstrukcja ścianek kręgu na ognisko z kamienia polnego, kostki granitowej lub kamienia wapiennego na zaprawie cementowej. Gru-
bośc murku 25 cm, wysokość 30 cm powyżej terenu oraz 30 cm zaglebienia. Krąg posadowić na warstwie przepuszczalnej piasku lub
żwirku o gr. min. 20 cm. Wnętrze kręgu do poziomu terenu wypełnić żwirem, w promieniu 3m od kręgu teren musi być wysypany żwirem
 
b) ława przenośna i pieńki przy okręgu na ognisko
Obrobione pnie drewniane o przekroju np. dla ław fi 25 i 35 cm, cale lub połówki dla siedzisk stałych lub pniaki o średnicy 25-30 cm i dłu-
goci 80 cm wkopane do połowy, wystające 40 cm ponad teren.
Siedziska przenośne jako pniaki krótkie o wysokości/długości 35 cm iśrednicy 30-35 cm.
Drewno iglaste i liściaste. łaczenia ławy na wręby, sruby i gwoździe.
 
c) tablica informacyjna
Słupki - okraglaki fi 10 cm, L=3,20 m odpowiednio zaimpregnowane i izolowanej w części wkopanej, alternatywnie osadzonych w odpo-
wiedniej średnicy rurach PCV.
Konstrukcja wsporcza daszku - łaty 3x6 oraz 3x10 cm w szczycie płatewka kalenicowa 8x10 cm
Pokrycie - połówki żerdzi fi 6-10 cm lub deski gr. 2,5 cm
Gąsior - odpwiednio wycięta żerdź fi 12 cm
Tablica - ruszt z desek 2/8-12 cm
Całość odpowiedniu zaimpregnowana
 
d) osłona koszy na śmieci
Słupki - okragalki fi 10 cm, L=3,20 m odpowiednio zaimpregnowane i izolowane w części wkopanej, alternatywnie osadzonych w odpo-
wiedniej średnicy rurach PCV
Konstrukcja sporcza daszku - łaty 3x6 oraz 3x10 cm, w szczycie płatewka kalenicowa 8x10 cm
Pokrycie - połówki żerdzi fi 6-10 cm lub deski gr. 2,5 cm
Gąsior - wycięta żerdź fi 12 cm
Tablica dwustronna - ruszt z desek 2/8-12 cm
Mocowanie pierścieni na worki na smieci w zestawie okraglaka fi 10 cm i dwóch łat 4x10 cm
Pierścienie stalowe - dowolnej konstrukcji i rozmiarów
Całość drewniana odpowiednio impregnowana, a atlowa zabezpieczona antykorozyjnie
 
e) stoły i ławy
- obrobione pnie drewniane o przekroju fi 14, 40 i 50 cm, całe lub połówki
- okraglaki obrobione fi 8 cm
- łaty 5/8 cm
- drewno iglaste i liściaste
- łączenia na wręby, śruby i gwoździe.
 
f) Lampa solarna
Moc min. 7500 lumenów
Typ baterii: stopniowy akumulator Li-on
Materiał: Aluminium + ABS
Wodoodporność IP65
Czujnik ruchu
Sterowanie pilotem
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TABLICA INFORMACYJNA - SZT. 1
1

d.1
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

3.14*0.10*0.10*1.00*2 m3 0.06
RAZEM 0.06

2
d.1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

3.14*0.10*1.00*2 m2 0.63
RAZEM 0.63

4
d.1

KNR 2-11
0524-08
analogia

Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-12 cm na głębok. 1.20 m w
grunt kat.IV - dł. 3,20 m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

KNR 2-22
0601-03
analogia

Obicie ażurowo deskami grubości 30 mm m2

1.00*1.40 m2 1.40
RAZEM 1.40

6
d.1

KNR 2-02
0406-03

Platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
(3.14*0.06*0.06*1.30+0.03*0.10*1.30*2) m3

drew.
0.02

RAZEM 0.02
7

d.1
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.74*2*2*0.06*0.06 m3 0.01
RAZEM 0.01

8
d.1

KNR 2-11
0301-08
analogia

Konstrukcje drewniane z wyrębami z połowizn - zadaszenie m3

3.14*0.04*0.04*0.5*0.76*17*2*2 m3 0.13
RAZEM 0.13

2 LAMPA SOLARNA - SZT. 1
9

d.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.2

E-0510
0300-04
analogia

Montaż lampy solarnej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 KOSZ NA ŚMIECI - SZT. 1
11

d.3
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

3.14*0.06*0.06*1.00*2 m3 0.02
RAZEM 0.02

12
d.3

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00

13
d.3

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

3.14*0.10*1.00*2 m2 0.63
RAZEM 0.63

14
d.3

KNR 2-11
0524-08

Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-12 cm na głębok. 1.20 m w
grunt kat.IV

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.3

KNR 2-22
0601-03
analogia

Obicie ażurowo deskami grubości 30 mm m2

1.00*0.90*2 m2 1.80
RAZEM 1.80

16
d.3

KNR 2-02
0406-03

Platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
(3.14*0.05*0.05*0.80+3.14*0.06*0.06*1.30+1.30*2*0.03*0.10+0.80*2*0.04*
0.10)

m3

drew.
0.04

RAZEM 0.04
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17

d.3
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

1.26*2*0.04*0.06 m3 0.01
RAZEM 0.01

18
d.3

KNR 2-11
0301-08
analogia

Konstrukcje drewniane z wyrębami z połowizn - zadaszenie m3

3.14*0.04*0.04*0.5*17*2 m3 0.09
RAZEM 0.09

19
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż pierścieni na worki z prętów d=18 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

4 KRĄG OGNISKA - SZT. 1
20

d.4
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

3.14*2.50*0.25*0.30 m3 0.59
RAZEM 0.59

21
d.4

KNR 2-02
0102-04

Ściany z kamienia twardego m3

3.14*2.50*0.25*0.60 m3 1.18
RAZEM 1.18

22
d.4

KNR 2-02
0102-05

Ściany z kamienia - dodatek za drugostronne licowanie m2

(3.14*2.50*0.60+3.14*2.50*0.25) m2 6.67
RAZEM 6.67

23
d.4

KNR 2-02
0102-06

Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2

(3.14*0.60*2+3.14*2.50*0.25) m2 5.73
RAZEM 5.73

24
d.4

KNR 2-11
0301-08
analogia

Dostawa i montaż siedzisk i ławek przy kręgu na ognisko m3

3.14*0.15*0.15*0.8*9+3.14*0.125*0.125*0.3*6+3.14*0.15*0.15*1.5*1.5 m3 0.76
RAZEM 0.76

5 ZESTAW STOŁU I ŁAWEK - SZT.3
25

d.5
KNR 2-11
0301-08
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zestawu stół drewniany + 2 ławki zgodnie  z projektem - 3
szt.

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

6 UMOCNIENIE NABRZEŻA
26

d.6
KNR 2-11
0523-06
analogia

Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 12-14 cm i dług. 2.0 m koł-
ków i słupków w grunt kat. IV

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

27
d.6

KNR 2-11
0301-06
analogia

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków - belka odbojnicy m3

20*0.12*0.12 m3 0.29
RAZEM 0.29

28
d.6

KNR 2-11
0301-08
analogia

Ułożenie pali drewnianych d=15cm poziomo i mocowanie do palisady m3

20.0*3.14*0.075*0.075 m3 0.35
RAZEM 0.35

7 ZIELEŃ 
29

d.7
KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07

30
d.7

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

665 m2 665.00
RAZEM 665.00

31
d.7

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

665 m2 665.00
RAZEM 665.00

32
d.7

KNR 2-21
0218-03
analogia

Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

665*0.1 m3 66.50
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RAZEM 66.50

33
d.7

KNR 2-21
0405-05

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem

ha

0.0665 ha 0.07
RAZEM 0.07

8 NAWIERZCHNIE ŻWIROWE
34

d.8
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00

35
d.8

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 7

m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00

36
d.8

KNR AT-03
0203-01

Warstwa geowłókniny m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00

37
d.8

KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00

38
d.8

KNR 2-31
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każ-
dy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 47

m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00
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