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ROZDZIA£ I - WskaŸniki nak³adów finansowych
na budowle in¿ynierii l¹dowej i wodnej

 1. Droga z betonu (ME01)
 2. Droga z betonu asfaltowego (ME02)
 3. Droga gminna z betonu asfaltowego (ME08)
 4. Droga gminna dojazdowa z betonu asfaltowego (ME09)
 5. Droga dojazdowa z betonu asfaltowego (ME10)
 6. Droga dojazdowa (MP07)
 7. Droga zak³adowa z p³yt prefabryk. ¿elbetowych (MP08)
 8. Droga leœna wewn¹trzzak³adowa (MP12)
 9. Droga, parking i chodnik przyobiektowy (MP04, MP05, MP06)
10. Rondo na skrzy¿owaniu ulic (ME21)
11. Pêtla autobusowa (MP21)
12. Chodnik z zatok¹ postojow¹ (MP22)
13. Parking wewn¹trzosiedlowy (ME03)
14. Most w ci¹gu autostrady - zespolony (NP03)
15. Dwa mosty w ci¹gu autostrady - ¿elbetowe (NE06)
16. Most w ci¹gu drogi powiatowej - ¿elbetowy (NE03)
17. Most w ci¹gu drogi gminnej - ¿elbetowy (NE04)
18. Most w ci¹gu drogi gminnej - ¿elbetowy (NE05)
19. Most rolniczy (NE01)
20. Wiadukt nad autostrad¹ - ¿elbetowy (NE23)
21. Wiadukt w ci¹gu drogi wojewódzkiej - ¿elbetowy (NE22)
22. Wiadukt w ci¹gu drogi powiatowej - ¿elbetowy (NE20)
23. Wiadukt w ci¹gu drogi gminnej - ¿elbetowy (NE21)
24. K³adka dla pieszych z pochylniami - ¿elbetowa (NE40)
25. K³adka pieszo-rowerowa nad kana³em (NE41)
26. Tunelowe przejœcie pieszo-rower. w nasypie kolej.(NE62)
27. Przejœcie tunelowe dla pieszych (NP50)

28. Przejœcie dla zwierz¹t (NE86)
29. Przejazd gospodarczy - ¿elbetowy (NE50)
30. Tunel drogowy - ¿elbetowy (NE60)
31. Tunel drogowy - ¿elbetowy (NE61)
32. Estakada o konstrukcji stalowej (NP30)
33. Regulacja strumienia (OP01)
34. Zastawka trójcz³onowa (OP02)
35. Zbiornik bezodp³ywowy na œcieki V-20 m3 (RE03)
36. Przepompownia œcieków (RP31)
37. Zbiornik bezodp³ywowy na œcieki V-2,8 m3 (RP01)
38. Zbiornik retencyjny z komor¹ (RE17)
39. Zbiornik t³oczni œcieków (RE18)
40. Komora kraty koszowej (RP13)
41. Komora pomiarowa (RK21)
42. Komora zasuw (RK22)
43. Przydomowa oczyszczalnia œcieków V=2000 dm3 (RP21)
44. Biologiczna oczyszczalnia œcieków (RP12)
45. Laguny osadowe (RE15)
46. Piaskownik poziomy (RE16)
47. Komora wodomierzowa (RE31)
48. Hydrofornia /techn. trad./ (RK04)
49. Przy³¹cze C. O. (RP53)
50. Zewnêtrzna sieæ gazowa z przy³¹czami (RP41)
51. Zewnêtrzna sieæ kanalizacyjna z rur PVC fi 200 mm (RP61)
52. Zewnêtrzna sieæ kanalizacyjna z rur PVC fi 400 mm (RP62)
53. Zewnêtrzna sieæ kanalizacyjna z rur PVC fi 450 mm (RP63)
54. Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur PE fi 160 mm (RP75)
55. Przewiert sterowany (RP81)
56. Budynek stacji transformatorowej /techn. trad./ (SK01)

Podświetlenie i kliknięcie na linii z obiektem przenosi do szczegółowego opisu 
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57. Oœwietlenie terenu - linia kablowa (SP02)
58. Ma³a elektrownia wodna (TE01)
59. Boisko wielofunkcyjne (UP01)
60. Boisko do pi³ki no¿nej (UP04)
61. Boisko do pi³ki no¿nej (ORLIK 2012) (UP07)
62. Boisko do pi³ki rêcznej i koszykowej (UP06)
63. Boisko do koszykówki i siatkówki (ORLIK 2012) (UP08)
64. Boisko wielofunkcyjne z bie¿ni¹ (UP03)
65. Kort tenisowy (UP12)
66. Skate park (UP02)
67. Tor speedrowerowy (UP05)
68. Scena plenerowa (UP20)
69. Teren  rekreacyjny z placem zabaw (UP21)
70. Punkt odpadów problemowych - zadaszona rampa

z miejscami na kontenery (WP01)
71. Wysypisko odpadów komunalnych (WP04)
72. Wysypisko odpadów komunalnych (WP06)
73. P³yta kompostowni (WP10)
74. Zbiornik ociekowy (WP11)
75. Os³ona œmietnikowa 4-kontenerowa (WP15)
76. Os³ona œmietnikowa 2-kontenerowa (WP16)
77. Komin stalowy jednoprzewodowy (WP45)
78. Kolektor s³oneczny (WP50)
79. Podjazd do budynku dla niepe³nosprawnych (XP03)
80. Elementy ma³ej architektury (XP31, XP33, XP32)

ROZDZIA£ II - WskaŸniki nak³adów finansowych
na obiekty sieciowe

WODOCI¥GI - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY
I UMOCNIONY

 1. Wodoci¹gi z rur z ¿eliwa sferoidalnego
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

 2. Wodoci¹gi z rur stalowych
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

 3. Wodoci¹gi z rur PVC
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

 4. Wodoci¹gi z rur PE
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

PRZY£¥CZA - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY

 5. Przy³¹cza wodoci¹gowe z rur stalowych
 6. Przy³¹cza wodoci¹gowe z rur PE

WODOCI¥GI - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY

 7. Wodoci¹gi z rur z ¿eliwa sferoidalnego
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni

 8. Wodoci¹gi z rur stalowych
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni

Podświetlenie i kliknięcie na linii z obiektem przenosi do szczegółowego opisu 
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 9. Wodoci¹gi z rur PVC
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni

10. Wodoci¹gi z rur PE
- z odtworzeniem nawierzchni
- bez odtworzeniem nawierzchni

PRZY£¥CZA - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY

11. Przy³¹cza wodoci¹gowe z rur stalowych
12. Przy³¹cza wodoci¹gowe z rur PE

KANALIZACJA - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPO-
WY I UMOCNIONY

13. Kanalizacja z rur PVC
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

14. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

15. Kanalizacja z rur ¿elbetowych
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

16. Kanalizacja z rur WIPRO
- wykop skarpowy
- wykop umocniony

PRZY£¥CZA - TEREN NIEZABUDOWANY, WYKOP SKARPOWY

17. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur ¿eliwnych
18. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur PVC
19. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur kamionkowych
20. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur betonowych

KANALIZACJA - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY

21. Kanalizacja z rur PVC
22. Kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO
23. Kanalizacja z rur ¿elbetowych
24. Kanalizacja z rur WIPRO

PRZY£¥CZA - TEREN ZABUDOWANY, WYKOP UMOCNIONY

25. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur ¿eliwnych
26. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur PVC
27. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur kamionkowych
28. Przy³¹cza kanalizacyjne z rur betonowych
29. Zewnêtrzna sieæ gazoci¹gowa
30. Zewnêtrzna sieæ cieplna
31. Roboty towarzysz¹ce przy budowie sieci rurowych

- roboty towarzysz¹ce drogowe (odtworzenie nawierzchni)
32. Linie kablowe nn
33. Linie kablowe SN
34. Linie elektroenergetyczne napowietrzne nn
35. Linie elektroenergetyczne napowietrzne SN
36. Stacje transformatorowe
37. Oœwietlenie zewnêtrzne

ROZDZIA£ III - WskaŸniki nak³adów finansowych
na roboty remontowe i modrenizacyjne
1. Wymiana nawierzchni na drodze gminnej (YP61)
2. Utrwalenie nawierzchni drogi gminnej (YP63)
3. Rozbiórka i odtworzenie fragmentu drogi asfaltowej (YP64)
4. Modernizacja skrzy¿owania ulic (YP68)
5. Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego na rzece (YP71)

Podświetlenie i kliknięcie na linii z obiektem przenosi do szczegółowego opisu 
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ROZDZIA£ I
WskaŸniki nak³adów finansowych na budowle in¿ynierii l¹dowej i wodnej.
1. Zawartoœæ.

Niniejsza czêœæ zestawu obejmuje wybrane budowle in¿ynierskie.
2. Za³o¿enia kalkulacyjne.
2.1.Warunki wykonania robót.

Dla zapewnienia uniwersalnoœci wskaŸników w ich zastosowaniach, ujednolicono niektóre warunki wykonania robót, zak³adaj¹c:
    - przeciêtne ukszta³towanie terenu, nie wymagaj¹ce specjalnych robót ziemnych, np. formowania nasypów,
    - przeciêtne warunki budowy obiektu w rozumieniu „za³o¿eñ kalkulacyjnych” do KNR,
    - wykonanie robót ziemnych sposobem mechanicznym lub rêcznym, zgodnie z kryteriami doboru sprzêtu podanymi w tablicy 0002

KNR 2-01,
    - transport urobku samochodami samowy³adowczymi na odleg³oœæ 5 km, z uwzglêdnieniem przewozu na pierwszy kilometr po drogach

gruntowych,
    - transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowy³adowczymi na odleg³oœæ 20 km,
    - sk³adowanie prefabrykatów wielkoblokowych i wielkop³ytowych na placu budowy w zasiêgu dŸwigu,
    - monta¿ elementów prefabrykowanych przy u¿yciu maszyn przewidzianych w wytycznych doboru maszyn monta¿owych, sprzêtu

technologicznego i urz¹dzeñ pomocniczych dla obiektów realizowanych w okreœlonym systemie technologicznym,
    - transport pionowy materia³ów przy u¿yciu maszyn wskazanych w odpowiednich pozycjach KNR, z uwzglêdnieniem korekt zawar-

tych postanowieniach „za³o¿eñ kalkulacyjnych” do tych katalogów.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia 6611,2 m2

D³ugoœæ 1,0 km
Jednostka umowna 1,0 km
Liczba jednostek     1

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia drogowa z betonu cementowego klasy B-25 na warstwie ods¹czaj¹cej
z piasku gr. 15 cm. Krawê¿nik betonowy na ³awie betonowej. Chodnik z p³yt betono-
wych 35x35x5 cm, z obrze¿em betonowym.

DROGA BETONOWADROGA BETONOWADROGA BETONOWADROGA BETONOWADROGA BETONOWA

ME01 ME01 ME01 ME01 ME01 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia         10891 m2

D³ugoœæ 1,0 km
Jednostka umowna 1,0 km
Liczba jednostek umownych     1

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego na podbudowie
t³uczniowej.Krawê¿nik betonowy na ³awie betonowej. Chod-
nik z masy asfaltowej, z obrze¿em betonowym.

DROGA O NAWIERZCHNI  Z  BETONU ASFALTOWEGODROGA O NAWIERZCHNI  Z  BETONU ASFALTOWEGODROGA O NAWIERZCHNI  Z  BETONU ASFALTOWEGODROGA O NAWIERZCHNI  Z  BETONU ASFALTOWEGODROGA O NAWIERZCHNI  Z  BETONU ASFALTOWEGO

ME02 ME02 ME02 ME02 ME02 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ                  900,0 m
Szerokoœæ                   5,1 m
Powierzchnia        4605,5 m2

2. Charakterystyka techniczna.
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

DROGA GMINNA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA Z BETONU ASFALTOWEGO

ME08 ME08 ME08 ME08 ME08 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ              1745,0 m
Szerokoœæ                 4,5 m
Powierzchnia     7904,5 m2

2. Charakterystyka techniczna.
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego na podbudowie t³uczniowej. Kanalizacja deszczowa z rur PVC 200 mm.

DROGA GMINNA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA GMINNA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

ME09 ME09 ME09 ME09 ME09 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ               1487,0 m
Szerokoœæ                 7,0 m + dwa pobocza ser. 1 m
Powierzchnia    10932,0 m2

2. Charakterystyka techniczna.
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego na podbudowie pomocniczej
z kruszywa ³amanego i zasadniczej z betonu asfaltowego. Odwodnienie
stanowi¹ rowy otwarte po obu stronach drogi. W rejonach skrzy¿owañ 3 przepusty z rur PCV o œr. 400 mm. Droga posiada oznakowanie
pionowe i poziome oraz barierki ochronne i kieruj¹ce.

DROGA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGODROGA DOJAZDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

ME10 ME10 ME10 ME10 ME10 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia  316,00 m2

D³ugoœæ      64,0 m
2. Charakterystyka techniczna.

Nawierzchnia drogowa z betonowej kostki
drogowej gruboœci 8 cm na podsypce piasko-
wej gruboœci 4 cm, podbudowa z kruszywa
³amanego gruboœci 15 cm, pod³o¿e piaskowe
gruboœci 10 cm wzmocnione geow³óknin¹.

DROGA DOJAZDOWADROGA DOJAZDOWADROGA DOJAZDOWADROGA DOJAZDOWADROGA DOJAZDOWA

MP07 MP07 MP07 MP07 MP07 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ  120 m
Szerokoœæ 3,70 m
Powierzchnia 444 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia z p³yt prefabrykowanych ¿elbetowych grub.15 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm, obramowana obustronnie krawê¿ni-
kiem betonowym 15x30cm na podsypce piaskowej.

DROGA ZAK£ADOWA Z P£YT PREFABRYKOWANYCH ¯ELBETOWYCHDROGA ZAK£ADOWA Z P£YT PREFABRYKOWANYCH ¯ELBETOWYCHDROGA ZAK£ADOWA Z P£YT PREFABRYKOWANYCH ¯ELBETOWYCHDROGA ZAK£ADOWA Z P£YT PREFABRYKOWANYCH ¯ELBETOWYCHDROGA ZAK£ADOWA Z P£YT PREFABRYKOWANYCH ¯ELBETOWYCH

MP08 MP08 MP08 MP08 MP08 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ                         2236,0 m
Szerokoœæ                            3,5 m
Powierzchnia               10126,3 m2

2. Charakterystyka techniczna.
Nawierzchnia drogowa ¿wirowa z kruszywa naturalnego, w warstwie dolnej ulepszona cementem na podbudowie z piasku. Na odcinku
30 m (1% d³ugoœci drogi) nawierzchnia z p³yt betonowych na podbudowie z piasku i dodatkowej warstwie wzmacniaj¹cej grub. 30 cm z
piasku (trudne warunki gruntowe). Na zjazdach na drogi leœne nawierzchnia z mieszanki piaszczysto-gliniastej. Droga posiada 7 mijanek, a
w miejscach skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ i gminn¹ 6,0m szerokoœci. Pod zjazdem z drogi wojewódzkiej wystêpuje 28m przepust z
rur 400 mm.

DROGA LEŒNA WEWN¥TRZZAK£ADOWADROGA LEŒNA WEWN¥TRZZAK£ADOWADROGA LEŒNA WEWN¥TRZZAK£ADOWADROGA LEŒNA WEWN¥TRZZAK£ADOWADROGA LEŒNA WEWN¥TRZZAK£ADOWA

MP12 MP12 MP12 MP12 MP12 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)



- 13 -

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Drogi dojazdowe 3090,00 m2

Parkingi 1250,00 m2

Chodniki   770,00 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektów.
2.1.Droga przyobiektowa

- betonowa kostka drogowa grub. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, pod-
budowa z kruszywa ³amanego grub. 15 cm, grunt
stabilizowany wapnem grub. 15 cm, krawê¿ni-
ki betonowe.

2.2.Chodnik
- betonowa kostka drogowa grub. 8 cm na pod-

sypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, pod-
budowa z kruszywa ³amanego grub. 15 cm, grunt
stabilizowany wapnem grub. 15 cm, krawê¿ni-
ki betonowe.

2.3.Parking
- betonowa kostka drogowa grub. 8 cm na pod-

sypce piaskowej grub. 5 cm, grunt stabilizowany wapnem grub. 15 cm, krawê¿niki betonowe.

DROGA, PARKING I CHODNIK PRZYOBIEKTOWYDROGA, PARKING I CHODNIK PRZYOBIEKTOWYDROGA, PARKING I CHODNIK PRZYOBIEKTOWYDROGA, PARKING I CHODNIK PRZYOBIEKTOWYDROGA, PARKING I CHODNIK PRZYOBIEKTOWY

MP04, MP05, MP06 MP04, MP05, MP06 MP04, MP05, MP06 MP04, MP05, MP06 MP04, MP05, MP06 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

- powierzchnia ronda - 962,0 m2

- œrednica zewnêtrzna ronda - 35,0 m
- œrednica wyspy œrodkowej - 21,5 m
- wysokoœæ wyspy œredkowej - ok. 1,2 m
- szerokoœæ pasa wokó³ wyspy - 2,0 m
- szerokoœæ jezdni wokó³ wyspy - 4,75 m
- wloty dróg dojazdowych o szerokoœci - 3,5 m
- wyloty dróg o szerokoœci - 4,5 m
- promienie wyokr¹glaj¹ce - 12, 15 i 30 m
- pochylenie pod³u¿ne i poprzeczne dróg dochodz¹cych do ronda nie
  wiêksze ni¿ 3%
- pochylenie poprzeczne jezdni ronda 2%.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia ronda - bitumiczna, o grub.warstwy œcieralnej 4 cm i war-
stwy wi¹¿¹cej 4 cm, u³o¿one na podbudowie pomocniczej z piasku stabilizo-
wanego cementem o grub. 15 cm i zasadniczej z kruszywa ³amanego o grub.
30 cm.
Wyspa œrodkowa ronda - jest nieprzejezdna, otoczona przejezdnym pier-
œcieniem o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej i obramowana krawê¿nikiem betonowym o wys.do 10 cm.
Chodniki - z kostki brukowej betonowej uk³adanej na podsypce cemento-
wo-piaskowej.
Odwodnienie ronda - kanalizacja deszczowa z rur PVC o œredn. 160 i 315 mm, z odprowadzeniem wody do kratek œciekowych, studzienek,
nastêpnie do istniej¹cego kolektora burzowego.
Oœwietlenie ronda - lampy sodowe na s³upach stalowych z wysiêgnikami.

RONDO NA SKRZY¯OWANIU ULICRONDO NA SKRZY¯OWANIU ULICRONDO NA SKRZY¯OWANIU ULICRONDO NA SKRZY¯OWANIU ULICRONDO NA SKRZY¯OWANIU ULIC

ME21 ME21 ME21 ME21 ME21 (PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)(PKOB 2112)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

- jezdnia pêtli jednokierunkowa o szerokoœci - 9,0 m
- promieñ skrêtu krawêdzi wewnêtrznej jezdni - 9,0 m
- promienie wyokr¹glaj¹ce  -  12,0 i 20,0 m
- odleg³oœæ miêdzy osiami wlotu i wylotu jezdni pêtli  -  77,0 m
- szerokoœæ opaski chodnikowej przy wewnêtrznej krawêdzi jezdni - 0,5 m
- spadek pod³u¿ny jezdni  - do 3,2%
- pochylenie poprzeczne jezdni  do œcieku wewn¹trz ³uku  -  1%
- powierzchnia pêtli  -  1194 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia jezdni pêtli z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruboœci 3 cm, podbudowie z kruszywa ³amanego
gruboœci 25 cm i pod³o¿u z piasku stabilizowanego cementem gruboœci 15 cm.
Chodniki na zewn¹trz i wewn¹trz pêtli z kostki kamiennej 9/11 cm i p³yt
kamiennych granitowych 40x80 cm na podsypce z piasku œrednioziarniste-
go gruboœci 5 cm, podbudowie z kruszywa ³amanego gruboœci 20 cm i pod-
³o¿u z piasku stabilizowanego cementem gruboœci 15 cm.
Krawê¿niki kamienne 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboœci 3 cm, ³awie betonowej z oporem gruboœci 15 cm i pod³o¿u
z piasku gruboœci 10 cm. W czêœci œrodkowej pêtli znajduje siê zieleniec z wygrodzeniem stalowym o wys. 0,5 m.
Odwodnienie pêtli - kanalizacja deszczowa z rur PVC o œrednicy 160 mm, z odprowadzeniem wody do wpustów, studzienek, nastêpnie
do istniej¹cego kolektora burzowego. Oœwietlenie pêtli - lampy sodowe na s³upach stalowych.

PÊTLA AUTOBUSOWAPÊTLA AUTOBUSOWAPÊTLA AUTOBUSOWAPÊTLA AUTOBUSOWAPÊTLA AUTOBUSOWA
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

- d³ugoœæ chodnika ³¹cznie z zatok¹ postojow¹ - 222,0 m
- szerokoœæ chodnika wzd³u¿ zatoki postojowej - 3,0 m
- szerokoœæ chodnika poza zatok¹ postojow¹ - 5,5 m
- d³ugoœæ zatoki postojowej ze skosem - 60,0 +20,0 m = 80,0 m
- szerokoœæ zatoki postojowej - 2,5 m
- pochylenie poprzeczne jednostronne zatoki postojowej i chodnika - 2%
- spadki pod³u¿ne chodnika - do 1,5%
- powierzchnia chodnika z zatok¹ postojow¹  -  1221,0 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboœci 3 cm, podbudowie betonowej
gruboœci 20 cm i pod³o¿u z piasku stabilizowanego cementem gruboœci 15 cm. Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 9/11 cm i p³yt
kamiennych granitowych 40x80 cm na podsypce z mia³u kamiennego gruboœci 5 cm, podbudowie z kruszywa ³amanego gruboœci 22 cm
i pod³o¿u z piasku gruboœci 15 cm. Krawê¿niki kamienne 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboœci 3 cm, ³awie betonowej
z oporem gruboœci 15 cm i pod³o¿u z piasku œrednioziarnistego gruboœci 10 cm.

CHODNIK Z ZATOK¥ POSTOJOW¥CHODNIK Z ZATOK¥ POSTOJOW¥CHODNIK Z ZATOK¥ POSTOJOW¥CHODNIK Z ZATOK¥ POSTOJOW¥CHODNIK Z ZATOK¥ POSTOJOW¥
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia          2610 m2

D³ugoœæ 170 m
Jednostka umowna       stanowisko
Liczba jednostek umownych                 36

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na
podbudowie t³uczniowej.Krawê¿nik be-
tonowy na ³awie betonowej. Chodnik
z masy asfaltowej, z obrze¿em betono-
wym.

PARKING WEWN¥TRZOSIEDLOWYPARKING WEWN¥TRZOSIEDLOWYPARKING WEWN¥TRZOSIEDLOWYPARKING WEWN¥TRZOSIEDLOWYPARKING WEWN¥TRZOSIEDLOWY

O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGOO NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGOO NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGOO NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGOO NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia: 7709,52 m2

1.2.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Szerokoœæ ca³kowita - 17,65 m w tym miêdzy krawê¿nikami 15,05 m. Jednostronny chodnik techniczny (na ka¿dym moœcie) o szerokoœci
0,90 m. Przerwa pomiêdzy mostami - 2,20 m. £¹czna szerokoœæ pomiêdzy skrajnymi liniami gzymsów (dwóch mostów) - 37,50 m. Osiowa
rozpiêtoœæ mostu piêcioprzês³owego 39,00+46,80+46,80+46,80+39,00 = 218,40 m. Pod³u¿ne pochylenie sta³e i = 0,005. Most w ³uku
poziomym o promieniu R = 5000 m. K¹t skrzy¿owania osi mostu z nurtem rzeki - 75 stopni. Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030
- oraz na obci¹¿enie pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANG 2021 ze wspó³czynnikiem obci¹¿enia 1,35. Filary - ¿elbetowe tarczowe,
osadzone na ³awie, posadowione na palach ¿elbetowych o œrednicy 1,50 m. Przyczó³ki - ¿elbetowe tarczowe, z obustronnymi skrzyd³ami,
zatopione, posadowione jak filary. Konstrukcja pozioma - piêæ blachownic stalowych z ¿elbetow¹ p³yt¹ wspó³pracuj¹c¹. DŸwigary
stalowe o sta³ej wysokoœci konstrukcyjnej 1,78-1,84 m (zmienne gruboœci nak³adek, sta³a wysokoœæ œrodnika). Ca³kowita wysokoœæ
konstrukcyjna ustroju nios¹cego 2,21-2,27 m (³¹cznie z p³yt¹ pomostow¹ i warstwami nawierzchni). Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹
izolacja z papy zgrzewalnej. Nawierzchnia - warstwa: wi¹¿¹ca - asfalt twardolany gr. 2x3 cm, œcieralna - beton asfaltowy SMA gr. 4 cm.
Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji. Na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzone obustronne bariery ochronne: po stronie
wewnêtrznej - betonowe, po stronie zewnêtrznej - stalowe.

MOST W CI¥GU AUTOSTRADY - ZESPOLONYMOST W CI¥GU AUTOSTRADY - ZESPOLONYMOST W CI¥GU AUTOSTRADY - ZESPOLONYMOST W CI¥GU AUTOSTRADY - ZESPOLONYMOST W CI¥GU AUTOSTRADY - ZESPOLONY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowy.

Powierzchnia: 1693,21 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 17,11 m ( dla ka¿dego mostu) w tym:

- bariera sztywna - 0,38+0,82 m, - opaska na chodniku - 0,20 m
- pas awaryjny - 3,00+0,06 m, - szerokoœæ jezdni - 2x3,75 m
- dodatkowy pas jezdni - 3,75 m, - opaska na jezdni - 0,50 m
- opaska na chodniku - 0,50 m, - betonowa bariera sztywna - 0,40 m

Przerwa pomiêdzy mostami - 2,14 m
£¹czna szerokoœæ pomiêdzy skrajnymi liniami gzymsów (dwóch mostów) - 36,36 m.
Osiowa rozpiêtoœæ mostu trzyprzês³owego 12,00+18,00+12,00+7,49 = 49,49 m.
K¹t skrzy¿owania osi mostu z nurtem rzeki - 70 stopni. Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030 - oraz na obci¹¿enie pojazdem
specjalnym wed³ug umowy standaryzacyjnej NATO
(STANG 2021).

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, wysoki poziom wody
gruntowej.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Filary - po trzy swobodne s³upy owalne wychodz¹ce z ³aw fundamentowych, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Przyczó³ki -
masywne ¿elbetowe z masywnymi skrzyd³ami, zakoñczone podwieszonymi skrzyde³kami, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Kon-
strukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa o ca³kowitej wysokoœci konstrukcyjnej ustroju nios¹cego 1,11 m (³¹cznie z warstwami na-
wierzchni).Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewalnej. Nawierzchnia - warstwa: ochronna - asfalt twardolany gr.
3 cm, wi¹¿¹ca - asfalt twardolany gr. 3 cm, œcieralna - mieszanka grysowo-mastyksowa typu SMA gr. 4 cm. Odwodnienie wpustami
wprowadzonymi do kanalizacji. Oba mosty z jednej strony posiadaj¹ barierê betonow¹, z drugiej strony stalow¹ barieroporêcz sztywn¹.

DWA MOSTY W CI¥GU AUTOSTRADY - ¯ELBETOWEDWA MOSTY W CI¥GU AUTOSTRADY - ¯ELBETOWEDWA MOSTY W CI¥GU AUTOSTRADY - ¯ELBETOWEDWA MOSTY W CI¥GU AUTOSTRADY - ¯ELBETOWEDWA MOSTY W CI¥GU AUTOSTRADY - ¯ELBETOWE
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - p³ytowy ¿elbetowy.

Powierzchnia: 217,8 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 6,60 m, w tym:

- bariera sztywna - 0,51+0,29 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- opaska na jezdni - 0,55 m
- szerokoœæ jezdni - 3,50 m
- opaska na jezdni - 0,55 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- bariera sztywna - 0,51+0,29 m

Osiowa rozpiêtoœæ mostu 9,00+15,0+9,00 = 33,00 m
K¹t mostu - 70 stopni
Klasa obci¹¿eñ „C” wg normy PN-85/S-10030.

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, wysoki poziom wody grun-
towej.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Przyczó³ki - masywne ¿elbetowe z podwieszonymi skrzy-
d³ami, posadowione bezpoœrednio na gruncie.
Konstrukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa o wysokoœci
konstrukcyjnej 1,00 m. Wysokoœæ konstrukcyjna ustroju nios¹cego 1,10 m. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewal-
nej. Nawierzchnia -warstwa ochronna oraz œcieralna - asfalt twardolany gr. 3 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji.
Z obu stron mostu na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzono stalow¹ barieroporêcz sztywn¹.

MOST W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ - ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowy.

Powierzchnia: 217,8 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 6,60 m, w tym:

- bariera sztywna - 0,44+0,36 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- opaska na jezdni - 0,55 m
- szerokoœæ jezdni - 3,50 m
- opaska na jezdni - 0,55 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- bariera sztywna - 0,36+0,44 m

Osiowa rozpiêtoœæ mostu 9,00+15,0+9,00 = 33,0 m
Pod³u¿ne pochylenie sta³e i = 0,005
K¹t skrzy¿owania osi mostu z nurtem rzeki - 90 stopni
Klasa obci¹¿eñ „C” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, wysoki poziom wody gruntowej.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Filary - ¿elbetowe dwus³upowe o przekroju ko³owym, osadzone na
³awie, posadowienie bezpoœrednie. Przyczó³ki - ¿elbetowe tarczo-
we, z obustronnymi skrzyd³ami, zatopione, posadowione jak filary.
Konstrukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa o ca³kowitej wyso-
koœci konstrukcyjnej ustroju nios¹cego 0,885 m (³¹cznie z warstwa-
mi nawierzchni). Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z
papy zgrzewalnej. Nawierzchnia - warstwa œcieralna i wi¹¿¹ca -
asfalt twardolany gr. 4 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji. Na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzone obustronne
stalowe barieroporêcze.

MOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - p³ytowy ¿elbetowy.

Powierzchnia: 120,9 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 7,80 m, w tym:

- bariera sztywna - 0,51+0,29 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- opaska na jezdni - 0,55 m
- szerokoœæ jezdni - 3,50 m
- poszerzenie - 1,20 m
- opaska na jezdni - 0,55 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- bariera sztywna - 0,51+0,29 m

Osiowa rozpiêtoœæ mostu jednoprzês³owego - 15,5 m
K¹t mostu - 78 stopni
Klasa obci¹¿eñ „C” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, wysoki poziom wody gruntowej.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Przyczó³ki - masywne ¿elbetowe z podwieszonymi skrzyd³ami, posa-
dowione bezpoœrednio na gruncie. Konstrukcja pozioma - p³yta noœna
¿elbetowa o wysokoœci konstrukcyjnej 1,10 m. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹,
a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewalnej. Nawierzchnia - warstwa
ochronna oraz œcieralna - asfalt twardolany gr. 3 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji. Z obu stron mostu na ca³ej
d³ugoœci p³yty noœnej osadzono stalow¹ barieroporêcz sztywn¹.

MOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYMOST W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna.
1.2.Dane ogólne

D³ugoœæ  9,0 m
Szerokoœæ  5,2 m
Noœnoœæ  10 Mg
Klasa obci¹¿eñ III wg PN-66/B-02015

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, wysoki poziom wody gruntowej.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Podpory mostu - krêgi ¿elbetowe prefabrykowane wype³nione betonem, z poprzecznie
u³o¿onymi belkami ¿elbetowymi, oczepowymi. Konstrukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa, monolityczna o gruboœci 22 cm pokryta
nawierzchni¹ betonow¹ gruboœci 7 cm dozbrojon¹ siatk¹ ci¹gnion¹. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z dwóch warstw papy na
lepiku. Po dwóch stronach mostu u³o¿one p³yty przejœciowe. Na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzona porêcz stalowa.

3. Program u¿ytkowy.
Most typu rolniczego stanowi po³¹czenie komunikacyjne w miejscu przeciêcia drogi z tras¹ strumienia.

MOST ROLNICZYMOST ROLNICZYMOST ROLNICZYMOST ROLNICZYMOST ROLNICZY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - p³ytowy ¿elbetowy.

Powierzchnia: 1317,86 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 8,60 m, w tym:

- bariera sztywna - 0,36+0,44 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- opaska na jezdni - 0,30+0,50 m
- szerokoœæ jezdni - 5,00 m
- opaska na jezdni - 0,30+0,50 m
- opaska na chodniku - 0,20 m
- bariera sztywna - 0,36+0,44 m

Osiowa rozpiêtoœæ wiaduktu 15,96+22,35+22,35+15,96 = 76,62 m
K¹t wiaduktu - 70 stopni
Klasa drogi na obiekcie - ³¹cznica wêz³a na autostradzie
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Podpory - po dwa s³upy wychodz¹ce z ³aw fundamentowych, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Przyczó³ki - masywne ¿elbetowe ze
œcianami bocznymi i podwieszonymi skrzyd³ami, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Konstrukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa
o wysokoœci konstrukcyjnej 1,10 m. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewalnej. Nawierzchnia - warstwa wi¹¿¹ca
oraz œcieralna - asfalt twardolany gr. 4 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji. Z obu stron wiaduktu na ca³ej d³ugoœci
p³yty noœnej osadzono stalow¹ barieroporêcz sztywn¹.

WIADUKT W CI¥GU DROGI DWUJEZDNIOWEJ NADWIADUKT W CI¥GU DROGI DWUJEZDNIOWEJ NADWIADUKT W CI¥GU DROGI DWUJEZDNIOWEJ NADWIADUKT W CI¥GU DROGI DWUJEZDNIOWEJ NADWIADUKT W CI¥GU DROGI DWUJEZDNIOWEJ NAD
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - p³ytowy ¿elbetowy.

Powierzchnia: 896,8 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 11,80 m, w tym:

- porêcz - 0,10+0,14 m
- chodnik - 1,50 m
- bariera SP-06/1 - 0,36 m
- opaska na chodniku - 0,50 m
- opaska na jezdni - 0,50 m
- szerokoœæ jezdni - 2 x 3,50 m
- opaska na jezdni - 0,50 m
- opaska na chodniku - 0,50 m
- bariera sztywna - 0,51+0,19 m

Osiowa rozpiêtoœæ wiaduktu 15,35+22,65+22,65+15,35 = 76,00 m
K¹t wiaduktu - 60 stopni
Klasa drogi na obiekcie - G
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Podpory - po trzy swobodne s³upy wychodz¹ce z ³aw fundamentowych, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Przyczó³ki - masywne
¿elbetowe z podwieszonymi skrzyd³ami, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Konstrukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa o wyso-
koœci konstrukcyjnej 1,20 m. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewalnej. Nawierzchnia - warstwa ochronna oraz
œcieralna - asfalt twardolany gr. 4 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji. Na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzono
stalow¹ barieroporêcz sztywn¹ oraz balustradê stalow¹.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowy.

Powierzchnia: 858,92 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 10,90 m, w tym:

- bariera sztywna - 0,51+0,19 m
- chodnik - 2,00 m
- opaska na jezdni - 0,50 m
- szerokoœæ jezdni - 2 x 3,00 m
- opaska na jezdni - 0,50 m
- opaska na chodniku - 0,50 m
- bariera sztywna - 0,51+0,19 m

Osiowa rozpiêtoœæ wiaduktu 17,60+21,80+21,80+17,60 = 78,80 m
K¹t wiaduktu - 75 stopni
K¹t skrzy¿owania dróg - 75 stopni
Klasa drogi na obiekcie - Z
Klasa obci¹¿eñ „B” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Podpory - po dwa swobodne s³upy wychodz¹ce z ³aw
fundamentowych, posadowione bezpoœrednio na gruncie.
Przyczó³ki - masywne ¿elbetowe z podwieszonymi skrzyd³ami, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Konstrukcja pozioma - p³yta
noœna ¿elbetowa o wysokoœci konstrukcyjnej 1,10 m. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewalnej. Nawierzchnia
- warstwa ochronna oraz œcieralna - asfalt twardolany gr. 4 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji. Z obu stron mostu
na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzono stalow¹ barieroporêcz sztywn¹.

WIADUKT W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ  - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ  - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ  - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ  - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ  - ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowy.

Powierzchnia: 802,88 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita - 10,40 m, w tym:

- bariera sztywna - 0,51+0,19 m
- opaska na chodniku - 0,50 m
- opaska na jezdni - 0,50 m
- szerokoœæ jezdni - 2x2,75 m
- opaska na jezdni - 0,50 m
- chodnik - 2,00 m
- bariera sztywna - 0,51+0,19 m

Osiowa rozpiêtoœæ wiaduktu 17,60+21,00+21,00+17,60 = 77,20
m
K¹t wiaduktu - 90 stopni
K¹t skrzy¿owania dróg - 88,76 stopni
Klasa drogi na obiekcie - L
Klasa obci¹¿eñ „B” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Podpory - po dwa swobodne s³upy wychodz¹ce z ³aw
fundamentowych, posadowione bezpoœrednio na gruncie.
Przyczó³ki - masywne ¿elbetowe z podwieszonymi skrzy-
d³ami, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Konstruk-
cja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa o wysokoœci konstrukcyjnej 1,10 m. Pomiêdzy p³yt¹ noœn¹, a nawierzchni¹ izolacja z papy zgrzewal-
nej. Nawierzchnia - warstwa ochronna oraz œcieralna - asfalt twardolany gr. 4 cm. Odwodnienie wpustami wprowadzonymi do kanalizacji.
Z obu stron mostu na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzono stalow¹ barieroporêcz sztywn¹.

WIADUKT W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWYWIADUKT W CI¥GU DROGI GMINNEJ - ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - p³ytowa ¿elbetowa.

Powierzchnia: 193,2 m2

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ k³adki - 4,20 m, w tym: - belka z porêcz¹ - 0,60 m - chodnik dla pieszych - 3,00 m

- belka z porêcz¹ - 0,60 m - d³ugoœæ k³adki - 46,00 m
Szerokoœæ pochylni - 3,80 m, w tym:

- porêcz - 0,16+0,10 m - chodnik dla pieszych - 2,00 m
- porêcz z pochwytami - 0,17 m - chodnik dla niepe³nosprawnych - 1,00 m
- porêcz z pochwytami - 0,21+0,16 m

K¹t k³adki - 90 stopni
K¹t skrzy¿owania dróg - 90 stopni
Klasa obci¹¿eñ - obci¹¿enie t³umem 4 kN/m2 - wg PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Przyczó³ki wewnêtrzne - masywne ¿elbetowe dwie œciany z przeœwitem o szerokoœci 2,80 m (wspólne dla k³adki i pochylni), posadowio-
ne bezpoœrednio na gruncie. Przyczó³ki skrajne - masywne ¿elbetowe z podwieszonymi skrzyd³ami, posadowione bezpoœrednio na
gruncie. Filary - tarcze wychodz¹ce z ³aw fundamentowych, posadowione bezpoœrednio na gruncie. Nawierzchnia - k³adki i pochylni -
warstwa œcieralna, cienkowarstwowa na bazie epoksydów i poliuretanów gruboœci 5 mm. Konstrukcja ustroju noœnego k³adki: - dwa  ³uki
z rur stalowych o œrednicy 508x20 mm, stê¿onych na d³ugoœci szeœcioma rurami o œrednicy 323,9x10 mm z podwieszonym na dwunastu
wieszakach pomostem ¿elbetowym o przekroju dwubelkowo-p³ytowo, wysokoœæ ³uków w osi (h=11,00 m); rozpiêtoœæ teoretyczna ³uków
46,00 m, promieñ w osi ³uku R=29,00 m - wysokoœæ ca³kowita konstrukcji pomostu k³adki 0,77 m, wysokoœæ konstrukcyjna k³adki 0,405
m, d³ugoœæ ca³kowita pomostu ¿elbetowego 46,50 m, rozpiêtoœæ teoretyczna pomostu ¿elbetowego (w osiach ³o¿ysk na przyczó³kach) 45,5
m, (pomost jest belk¹ ci¹g³¹ o rozpiêtoœciach teoretycznych l=7x6,5=45,5m) - wieszaki sztywne z prêtów stalowych o wysokiej wytrzy-
ma³oœci, mocowane do ³uku oraz do ¿elbetowego pomostu. Konstrukcja ustroju noœnego pochylni: - p³ytowy ¿elbetowy (h = 0,40-0,45
m) - wieloprzês³owy - d³ugoœæ ca³kowita pochylni mierzona w osi p³yty 64,06 m - rozpiêtoœci teoretyczne przêse³ pochylni mierzone w osi
p³yty l = 9,07+11,60+11,64+10,18+10,50+10,38 = 63,35 m - d³ugoœæ ca³kowita pochylni - mierzona w osi p³yty 72,01 m - rozpiêtoœci
teoretyczne przêse³ pochylni mierzone w osi p³yty l = 7,61+9,40+11,60+11,64+10,18+10,50+10,38 = 71,30 m - wysokoœæ konstrukcyjna
0,455 m.

K£ADKA  DLA  PIESZYCH  Z  POCHYLNIAMIK£ADKA  DLA  PIESZYCH  Z  POCHYLNIAMIK£ADKA  DLA  PIESZYCH  Z  POCHYLNIAMIK£ADKA  DLA  PIESZYCH  Z  POCHYLNIAMIK£ADKA  DLA  PIESZYCH  Z  POCHYLNIAMI - ¯ELBETOWA¯ELBETOWA¯ELBETOWA¯ELBETOWA¯ELBETOWA
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K£ADKA PIESZO-K£ADKA PIESZO-K£ADKA PIESZO-K£ADKA PIESZO-K£ADKA PIESZO-

ROWEROWA NADROWEROWA NADROWEROWA NADROWEROWA NADROWEROWA NAD
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NE41 NE41 NE41 NE41 NE41 (PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)



- 31 -

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna.
1.2.Dane ogólne.

D³ugoœæ 20,5 m
Szerokoœæ   3,4 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Brzeg kana³u umocniony œciank¹ drewnian¹ o wysokoœci 2,5 m. Sto¿ki skarp umocnione darnin¹.
Podpory mostu - pale ¿elbetowe o œrednicy 60 cm i przyczó³ki ¿elbetowe z betonu B-30, z poprzecznie u³o¿onymi belkami stalowymi.
Konstrukcja pozioma - p³yta noœna ¿elbetowa, monolityczna o gruboœci 19,5 cm pokryta nawierzchni¹ epoksydowo-poliuretanow¹ grubo-
œci 5 cm. Na ca³ej d³ugoœci p³yty noœnej osadzona porêcz stalowa. Po dwóch stronach k³adki na skarpach wykonano schody ¿elbetowe.

3. Program u¿ytkowy.
K³adka pieszo-rowerowa stanowi po³¹czenie komunikacyjne w miejscu przeciêcia drogi z tras¹ kana³u.
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TUNELOWE  PRZEJŒCIE  PIESZO-ROWEROWE  W  NASYPIE  KOLEJOWYMTUNELOWE  PRZEJŒCIE  PIESZO-ROWEROWE  W  NASYPIE  KOLEJOWYMTUNELOWE  PRZEJŒCIE  PIESZO-ROWEROWE  W  NASYPIE  KOLEJOWYMTUNELOWE  PRZEJŒCIE  PIESZO-ROWEROWE  W  NASYPIE  KOLEJOWYMTUNELOWE  PRZEJŒCIE  PIESZO-ROWEROWE  W  NASYPIE  KOLEJOWYM

NE62 NE62 NE62 NE62 NE62 (PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowa rama sk³adaj¹ca siê z dwóch elementów ce-

owych prefabrykowanych.
1.2.Dane ogólne.

Szerokoœæ tunelu 4,9 m
D³ugoœæ ca³kowita tunelu  21 m
Spadek pod³u¿ny 1,2%
Spadek poprzeczny dwustronny 3%.

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Konstrukcja przejœcia - ¿elbetowa prefabrykowana sk³adaj¹ca siê z 2 elemen-
tów ceowych Typ C-150 po z³o¿eniu tworz¹ca zamkniêt¹ ca³oœæ. Ramy posa-
dowiono bezpoœrednio w gruncie stabilizowanym cementem o grub. warstwy
20 cm. Zwieñczenie œcian czo³owych przejœcia stanowi¹ belki krawê¿nikowe ³¹czone kotwami z elementami C-150. Skrzyd³o  po stronie
lewej (po³udniowej) oraz skrzyd³o  po stronie prawej (pó³nocnej) ukszta³towano jako ukoœne skrzyd³a prostopad³e do nasypu kolejowego.
Skarpy nasypu kolejowego w czêœciach na styku ze skrzyd³ami obiektu utrzymane murkami oporowymi. Odwodnienie przejœcia tunelo-
wego - z rur kamionkowych o œrednicy 200 mm. Nawierzchnia tunelu jest wykonana z ¿ywic epoksydowych grub. 3 mm, u³o¿onych na
warstwie wyrównawczej z betonu grub. 5 cm. Wykoñczenie œcian wewnêtrznych stanowi ok³adzina z kamienia naturalnego grub. 4 cm.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - konstrukcja z blach stalowych p³aszczowych typu MULTI-PLATE MB-20
1.2.Dane ogólne.

Ca³kowita d³ugoœæ - 22,6 m
Maksymalna szer.przekroju rury - 6,95 m
Wysokoœæ rury - 3,94 m
Szerokoœæ chodnika w przejœciu -   4,5 m

      Skrajnia pionowa -   2,5 m
      Skrajnia pozioma -   4,5 m

K¹t skrzy¿owania osi przejœcia z drog¹ - 67,5 stopnia
Spadek pod³u¿ny - 1,0 %
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030
Szerokoœæ korony drogi nad tunelem - 11,0 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Konstrukcja przejœcia - ze stalowych wyprofilowanych karbowanych arkuszy blach typu MULTI-PLATE MB-20, montowanych za
pomoc¹ z³¹cz œrubowych, u³o¿ona na pod³o¿u z³o¿onym  z nastêpuj¹cych warstw:
- podsypka ¿wirowa grub. 10 cm
- geosiatka poliestrowa 120/120
- poduszka ¿wirowa o grub.50 cm
- materac t³uczniowy o grub. 30 cm owiniêty geosiatk¹ poliestrow¹ 65/65.
W górnej czêœci nasypu, nad ca³ym przejœciem po³o¿ona jest geomembrana z folii HDPE z zabezpieczeniem od góry i spodu geow³óknin¹
PP 500 g/m2. Na koñcach konstrukcji stalowej - wieñce ¿elbetowe, stanowi¹ce umocnienie wlotu i wylotu tunelu.
Umocnienie skarp nasypu drogowego i rowów - z kostki betonowej  o grub. 6 cm na podbudowie betonowej grub. 5 cm i podsypce cem.-
piask. grub. 5 cm. Nawierzchnia tunelu - z kostki betonowej o grub. 8 cm na podbudowie betonowej wype³niaj¹cej owal rury i podsypce
cem.-piask. grub. 6 cm. Na skarpach schody prefabrykowane o szer. 80 cm.

PRZEJŒCIE  TUNELOWE  DLA  PIESZYCH  W  TECHNOLOGII  MULTI-PLATEPRZEJŒCIE  TUNELOWE  DLA  PIESZYCH  W  TECHNOLOGII  MULTI-PLATEPRZEJŒCIE  TUNELOWE  DLA  PIESZYCH  W  TECHNOLOGII  MULTI-PLATEPRZEJŒCIE  TUNELOWE  DLA  PIESZYCH  W  TECHNOLOGII  MULTI-PLATEPRZEJŒCIE  TUNELOWE  DLA  PIESZYCH  W  TECHNOLOGII  MULTI-PLATE
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - konstrukcja z blach stalowych p³aszczowych typu MULTI-PLATE
1.2.Dane ogólne.

Ca³kowita d³ugoœæ - 18,08 m
Maksymalna szer.przekroju rury - 3,02 m
Wysokoœæ rury - 2,09 m
Szerokoœæ przejœcia - 2,21 m
K¹t skrzy¿owania osi przejœcia z drog¹ - 90 stopni
Spadek pod³u¿ny - 1,0%
Spadki poprzeczne ku œrodkowi przejœcia - 5,0%
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030
Szerokoœæ korony drogi nad przejœciem - 9,0 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III i IV.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Konstrukcja przejœcia - ze stalowych wyprofi-
lowanych arkuszy blach typu MULTI-PLATE
MP200 o gruboœci min. 3,25 cm, montowanych za
pomoc¹ z³¹cz œrubowych, u³o¿ona na pod³o¿u z³o-
¿onym z nastêpuj¹cych warstw:
poduszka ¿wirowa grub. 45 cm
geosiatka poliestrowa 120x120
materac t³uczniowy o grub. 20 cm owiniêty geosiatk¹ poliestrow¹ 65/65.
Nad przejœciem po³o¿ona jest geomembrana z folii HDPE gruboœci 1,0 mm, z zabezpieczeniem od góry i spodu geow³óknin¹ PP 500g/m2.
Na koñcach konstrukcji stalowej - wieñce ¿elbetowe i elementy betonowe stanowi¹ce umocnienie wlotu i wylotu przejœcia.
Hydroizolacja - roztworem asfaltowo-polimerowym.
Nawierzchnia przejœcia - ¿wirowa grub. 26 cm
Skarpy - obsiane traw¹.

PRZEJŒCIE DLA ZWIERZ¥TPRZEJŒCIE DLA ZWIERZ¥TPRZEJŒCIE DLA ZWIERZ¥TPRZEJŒCIE DLA ZWIERZ¥TPRZEJŒCIE DLA ZWIERZ¥T
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowy ustrój nios¹cy ramowy jedno nawowy.

D³ugoœæ: 40,42 m
1.2.Dane ogólne.

Szerokoœæ ca³kowita tunelu w œwietle - 7,00 m, w tym:
- szerokoœæ jezdni - 5,00 m
- chodnik 0,50 i 1,50 m

Skrajnia pionowa 3,50 m
Ca³kowita d³ugoœæ tunelu 40,42 m plus œciany oporowe na wjeŸdzie (6,10 m)
i wyjeŸdzie z tunelu (9,60 m)
K¹t skrzy¿owania osi tunelu z drog¹ dwujezdniow¹ 90 stopni
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030.

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Konstrukcja pozioma - Ca³kowita wysokoœæ konstrukcyjna
ustroju ramowego wynosi od 5,39 m do 5,35 m. Pochylenie po-
d³u¿ne tunelu (stropu i ³aw) takie same jak niwelety drogi tj.
1 procent. Na wjazdach do tunelu œciany oporowe o zmiennej
wysokoœci, poprowadzone w przed³u¿eniu œcian tunelu.

PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROG¥ DWUJEZDNIOW¥ PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROG¥ DWUJEZDNIOW¥ PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROG¥ DWUJEZDNIOW¥ PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROG¥ DWUJEZDNIOW¥ PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROG¥ DWUJEZDNIOW¥ - ¯ELBETOWY¯ELBETOWY¯ELBETOWY¯ELBETOWY¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowa rama zamkniêta.

D³ugoœæ ca³kowita konstrukcji wzglêdem osi tunelu:
25,05 m

1.2.Dane ogólne.
Szerokoœæ ca³kowita tunelu w œwietle - 9,00 m, w tym:

- szerokoœæ jezdni - 6,00 m
- pasy chodnikowe - 1,00 m i 2,00 m

Skrajnia pionowa 4,59 m
K¹t skrzy¿owania osi tunelu z drog¹ dwujezdniow¹
103,46 stopni
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Rygiel górny tunelu w przekroju pod³u¿nym o spadku 7,25%.
Wlot i wylot tunelu stanowi¹ mury oporowe podzielone na dwa
segmenty i rozchylone w stosunku do osi obiektu pod k¹tem
rozwartym w stosunku do œcian tunelu o wysokoœci od 6,90 m
przy konstrukcji tunelu do 3,10 m na koñcu skrzyd³a. Z uwagi
na du¿e pochylenie pod³u¿ne konstrukcji skrzynkowej podbe-
ton ukszta³towano w formie schodkowej.

TUNEL  DROGOWYTUNEL  DROGOWYTUNEL  DROGOWYTUNEL  DROGOWYTUNEL  DROGOWY

- ¯ELBETOWY ¯ELBETOWY ¯ELBETOWY ¯ELBETOWY ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - ¿elbetowa rama zamkniêta.

D³ugoœæ ca³kowita konstrukcji wzglêdem osi tunelu: 25,20 m
1.2.Dane ogólne.

Szerokoœæ ca³kowita tunelu w œwietle - 9,00 m, w tym:
- szerokoœæ jezdni - 6,00 m
- pasy chodnikowe - 1,00 m i 2,00 m

Skrajnia pionowa 4,67 m
K¹t skrzy¿owania osi tunelu z drog¹ dwujezdniow¹  90 stopni
Klasa obci¹¿eñ „A” wg normy PN-85/S-10030.

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Rygiel górny tunelu w przekroju poprzecznym o spadku 0,75%.
W przekroju poprzecznym rygiel kszta³towany jest w spadku daszko-
wym 2%. Wlot i wylot tunelu stanowi¹ mury oporowe podzielone na
dwa segmenty i rozchylone w stosunku do osi obiektu pod k¹tem roz-
wartym w stosunku do œcian tunelu.

TUNEL DROGOWY - ¯ELBETOWYTUNEL DROGOWY - ¯ELBETOWYTUNEL DROGOWY - ¯ELBETOWYTUNEL DROGOWY - ¯ELBETOWYTUNEL DROGOWY - ¯ELBETOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - szyb kablowy(s³up), estakada, s³up estakady - konstrukcja stalo-

wa kratowa z profilii stalowych skrêcanych przy u¿yciu œrub wstêpnie przygotowa-
nych do monta¿u w warunkach warsztatowych.

1.2.Dane ogólne.
Masa szybu kablowego: 14584 kg
Masa estakady: 18044 kg
Masa s³upa estakady: 11179 kg

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III i IV.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Szyb kablowy, estakada, s³up estakady - konstrukcja stalowa kratowa z profilii stalo-
wych: dwuteowników i ceowników, pociêtych palnikiem acetylenowo-tlenowym zgod-
nie z wymiarami (wg projektu). Skrêcanie konstrukcji przy u¿yciu œrub podk³adek i na-
krêtek oraz monta¿ koñcowy z pionowaniem i poziomowaniem elementów. Do
gotowej konstrukcji dospawano drabin, barierki ochronne i kraty podestowe. Ca-
³oœæ konstrukcji obudowano blach¹ trapezow¹ i zamontowano zadaszenie nad
estakad¹. Oczyszczenie konstrukcji, malowanie farb¹ podk³adow¹ i nawierzch-
niow¹ odporn¹  na wp³yw warunków atmosferycznych.

3. Program u¿ytkowy:
Estakada  wraz ze s³upem i szybem dla uk³adania instalacji na obiekcie przemys³o-
wym.

ESTAKADA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA TERENIE OBIEKTUESTAKADA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA TERENIE OBIEKTUESTAKADA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA TERENIE OBIEKTUESTAKADA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA TERENIE OBIEKTUESTAKADA O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA TERENIE OBIEKTU

PRZEMYS£OWEGOPRZEMYS£OWEGOPRZEMYS£OWEGOPRZEMYS£OWEGOPRZEMYS£OWEGO

NP30 NP30 NP30 NP30 NP30 (PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)(PKOB 2141)
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REGULACJA STRUMIENIA JAWNIKREGULACJA STRUMIENIA JAWNIKREGULACJA STRUMIENIA JAWNIKREGULACJA STRUMIENIA JAWNIKREGULACJA STRUMIENIA JAWNIK

OP01 OP01 OP01 OP01 OP01 (PKOB 2151)(PKOB 2151)(PKOB 2151)(PKOB 2151)(PKOB 2151)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne

Powierzchnia zlewni strumienia 25,8 km2

D³ugoœæ strumienia 6155 m
1.2.Warunki gruntowe - gliny piaszczyste lekkie, woda gruntowa zalegaj¹ca wysoko na g³êbokoœci 0,5-1,5 m poni¿ej powierzchni terenu.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Roboty regulacyjne obejmuj¹:
- pog³êbienie dna cieku z wyprofilowaniem skarp, wykarczowaniem drzew i krzewów zlokalizowanych wzd³u¿ trasy regulacyjnej,
- odmulenie,
- ubezpieczenie koryta kiszkami faszynowymi u³o¿onymi podwójnie oraz betonowymi p³ytami a¿urowymi,
- obsiew traw¹ skarp nad ubezpieczeniami,
- wykonanie narzutu kamiennego,
- remont istniej¹cych trzech przepustów, polegaj¹cy na uzupe³nieniu betonem ubytków w œcianach przyczó³ków oraz w p³ycie dennej.

3. Program u¿ytkowy.
Regulacja strumienia.



- 43 -

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne

Œwiat³o zastawki 3 x 1,5 = 4,5 m2

Wysokoœæ zastawki     h = 2,0 m
Maksymalna zdolnoœæ przepustowa zastawki 24,45 m3/s

1.2.Warunki gruntowe - gliny piaszczyste lekie, wody zalegaj¹ca
wysoko na g³êbokoœci 0,5-1,5 m poni¿ej powierzchni terenu.

2. Charakterystyka techniczna.
Konstrukcja zastawki - z betonu hydrotechnicznego BH-30
o wodoszczelnoœci W-8 i mrozodpornoœci M-150. Od strony
wody dolnej zastawka zostanie oparta o pryzmê z materacy
komórkowych GEOWEB wype³nionych betonem BH-30,
umocnienia przed zastawk¹ z betonu w materacu GEOWEB
na ca³ej szerokoœci  zastawki. Zamkniêcie stalowe z mechani-
zmem podnosz¹cym.
Pomost roboczy - z krat stalowych, zabezpieczony balustrad¹.

3. Program u¿ytkowy.
Piêtrzenie wody zbiornika wodnego o kubaturze 36500 m3.

ZASTAWKA TRÓJCZ£ONOWAZASTAWKA TRÓJCZ£ONOWAZASTAWKA TRÓJCZ£ONOWAZASTAWKA TRÓJCZ£ONOWAZASTAWKA TRÓJCZ£ONOWA

OP02 OP02 OP02 OP02 OP02 (PKOB 2151)(PKOB 2151)(PKOB 2151)(PKOB 2151)(PKOB 2151)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - metoda opuszczania.
1.2.Dane ogólne.

Kubatura ca³kowita 29 m3

Pojemnoœæ u¿ytkowa             20 m3

Œrednica wewnêtrzna   5 m
Wysokoœæ u¿ytkowa   1 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia dna
zbiornika.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Konstrukcja zbiornika - monolityczna ¿elbetowa w deskowaniu stalowym. Dno zbiornika -
p³yta ¿elbetowa monolityczna. P³yta górna - monolityczna ¿elbetowa.

3. Program u¿ytkowy.
Zbiornik bezodp³ywowy dla œcieków sanitarnych.

ZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=20,0 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=20,0 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=20,0 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=20,0 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=20,0 M33333

RE03 RE03 RE03 RE03 RE03 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

Œrednica komory czerpalnej 1800 mm, wysokoœæ 8,35 m
Œrednica komory czyszczakowej 1500 mm, wysokoœæ 3,0 m
Wymiary wewn. komory zasuw  2,5x1,5x2,0 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat III, poziom wód gruntowych
poni¿ej poziomu posadowienia przepompowni.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja obiektu.

W sk³ad przepompowni wchodz¹:  komora czerpalna, komora
czyszczakowa i  komora zasuw. Konstrukcja œcian komory
czerpalnej i komór czyszczakowych -  z krêgów ¿elbetowych.
Komora zasuw z elementów prefabrykowanych prostok¹tnych
ustawionych na p³ycie ¿elbetowej. Izolacja œcian zewnêtrznych
i wewnêtrznych oraz dna komór -  z pow³ok bitumicznych.
Podesty i w³azy ze stali nierdzewnej.

2.2.Instalacje
   - technologiczna: pompy zatapialne do œcieków zanieczysz-

czonych,  zasuwy i kszta³tki  ¿eliwne firmy HAWLE
   - elektryczna: instalacje zasilaj¹ce i steruj¹ce oraz oœwietle-

niowa terenu
3. Program u¿ytkowy.

Przepompownia œcieków o wydajnoœci 199,18 m3 na dobê.

PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓWPRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓWPRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓWPRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓWPRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW

RP31 RP31 RP31 RP31 RP31 (PKOB 2212)(PKOB 2212)(PKOB 2212)(PKOB 2212)(PKOB 2212)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - metoda opuszczania.
1.2.Dane ogólne

Kubatura ca³kowita 3,9 m3

Pojemnoœæ u¿ytkowa             2,8 m3

Œrednica wewnêtrzna 1,8 m
Wysokoœæ u¿ytkowa 1,1 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia
dna zbiornika.

2. Charakterystyka techniczna.
Konstrukcja zbiornika - z krêgów betonowych fi 1,8 m. Dno zbiornika - betonowe. P³yta górna -
prefabrykowana.

3. Program u¿ytkowy.
Zbiornik bezodp³ywowy dla œcieków sanitarnych.

ZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=2,8 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=2,8 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=2,8 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=2,8 MZBIORNIK BEZODP£YWOWY NA ŒCIEKI O POJEMNOŒCI V=2,8 M33333

RP01 RP01 RP01 RP01 RP01 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna.
1.2.Dane ogólne

Wymiary w rzucie zbiornika - 6,60 x 6,60 m
Wymiary w rzucie komory - 1,85 x 2,50 m
Kubatura ca³kowita zbiornika - 291,90 m3

Kubatura ca³kowita komory -   14,80 m3

Kubatura ca³kowita - 306,70 m3

Pojemnoœæ retencyjna eksploatacyjna -      135 m3

Pojemnoœæ retencyjna max. awaryjna -      205 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu
posadowienia dna zbiornika.

2. Charakterystyka techniczna.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Konstrukcja zbiornika i komory ¿elbetowa - monolityczna: - œciany zbiorni-
ka grub. 30 cm, dno grub. 30-45 cm, p³yta górna grub. 30 cm, œciany komory grub.
25 cm, dno grub. 25 cm, p³yta górna grub. 15 cm. Wyprawy wewnêtrzne z po-
w³ok na bazie ¿ywic epoksydowych „ICOSIT K24”. Wejœcie do zbiornika -
pokrywa i balustrada oraz pozosta³e elementy stalowe (w³azy, drabinki) ze stali
kwasoodpornej.

2.2.Instalacje i monta¿ urz¹dzeñ.
    - sanitarne - wentylacja mechaniczna,
    - technologiczna - t³oczna do opró¿niania komór zbiornika do studzienki roz-

prê¿nej, wykonana ze stali kwasoodpornej, pompa KSB Amarex, ¿urawik do
pompy ze stali kwasoodpornej,

    - elektryczna - odgromowa.
3. Program u¿ytkowy.

Obiekt technologiczny przepompowni œcieków.

ZBIORNIK RETENCYJNY Z KOMOR¥ZBIORNIK RETENCYJNY Z KOMOR¥ZBIORNIK RETENCYJNY Z KOMOR¥ZBIORNIK RETENCYJNY Z KOMOR¥ZBIORNIK RETENCYJNY Z KOMOR¥

RE17 RE17 RE17 RE17 RE17 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna.
1.2.Dane ogólne

Wymiary w rzucie zbiornika - 6,60 x 6,60 m
Kubatura ca³kowita               - 252,60 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia
dna zbiornika.

2. Charakterystyka techniczna.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Konstrukcja zbiornika i komory ¿elbetowa - monolityczna: - œciany zbiornika grub.
30 cm, dno grub. 30-45 cm, p³yta górna grub. 30 cm. Wyprawy wewnêtrzne z pow³ok na
bazie ¿ywic epoksydowych „ICOSIT K24”. Elementy stalowe (pokrywy, w³azy, drabinki,
pomost) ze stali kwasoodpornej.

2.2.Instalacje i monta¿ urz¹dzeñ.
- sanitarne - wentylacja mechaniczna
- technologiczna - kompletna t³ocznia œcieków STRATE Awalift 7/4
- elektryczna - grzewcza, zasilaj¹ca, sterownicza, od-gromowa

3. Program u¿ytkowy.
Obiekt technologiczny przepompowni œcieków.

ZBIORNIK T£OCZNI ŒCIEKÓWZBIORNIK T£OCZNI ŒCIEKÓWZBIORNIK T£OCZNI ŒCIEKÓWZBIORNIK T£OCZNI ŒCIEKÓWZBIORNIK T£OCZNI ŒCIEKÓW

RE18 RE18 RE18 RE18 RE18 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - z krêgów ¿elbetowych.
1.2.Dane ogólne

Wymiary w rzucie    - œrednica 2,70 m
Kubatura ca³kowita  - 23,90 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia dna komory.
2. Charakterystyka techniczna.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Konstrukcja œcian komory z krêgów ¿elbetowych o œrednicy wewnêtrznej 2,50 m, dno grub.
15 cm z krêgu dennicowego, przykrycie p³yt¹ ¿elbetow¹ prefabrykowan¹ grub. 15 cm. Wy-
prawy wewnêtrzne z pow³ok na bazie ¿ywic epoksydowych „ICOSIT K24”. Elementy
stalowe - pokrywy, barierki, drabinki, wci¹garka ze stali kwasoodpornej.

2.2.Instalacje i monta¿ urz¹dzeñ.
- technologiczna - kszta³tki i rury ze stali kwasoodpornej, krata koszowa typ KPP 500,
- elektryczna - odgromowa.

3. Program u¿ytkowy.
Obiekt technologiczny przepompowni œcieków.

KOMORA KRATY KOSZOWEJKOMORA KRATY KOSZOWEJKOMORA KRATY KOSZOWEJKOMORA KRATY KOSZOWEJKOMORA KRATY KOSZOWEJ

RP13 RP13 RP13 RP13 RP13 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne

Wymiary w rzucie - 2,40 x 2,90 m
Kubatura ca³kowita - 23,00 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posado-
wienia dna komory.

2. Charakterystyka techniczna.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Konstrukcja - œciany grub. 25 cm z ceg³y klinkierowej, wzmocnione s³upkami ¿elbeto-
wymi i wieñcami, dno grub. 25 cm ¿elbetowe monolityczne, p³yta górna prefabrykowa-
na grub. 15 cm. Wejœcie do komory przez w³az kana³owy ¿eliwno-betonowy, po
stopniach klamrowych stalowych w otulinie tworzywowej.

2.2.Instalacje i monta¿ urz¹dzeñ.
    - technologiczna - kszta³tki i rury ze stali kwasoodpornej, przep³ywomierz elektroma-

gnetyczny GROM DN 250,
    - elektryczna - odgromowa.

3. Program u¿ytkowy.
Obiekt technologiczny przepompowni œcieków.

KOMORA POMIAROWAKOMORA POMIAROWAKOMORA POMIAROWAKOMORA POMIAROWAKOMORA POMIAROWA

RK21 RK21 RK21 RK21 RK21 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne

Wymiary w rzucie - 3,00 x 2,90 m
Kubatura ca³kowita - 28,70 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posa-
dowienia dna komory.

2. Charakterystyka techniczna.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Konstrukcja - œciany grub. 25 cm z ceg³y klinkierowej, wzmocnione s³upkami ¿el-
betowymi i wieñcami, dno grub. 25 cm ¿elbetowe monolityczne, p³yta górna prefa-
brykowana grub. 15 cm. Wejœcie do komory przez w³az kana³owy ¿eliwno-betono-
wy, po stopniach klamrowych stalowych w otulinie tworzywowej.

2.2.Instalacje i monta¿ urz¹dzeñ.
- technologiczna - kszta³tki i rury ze stali kwasoodpornej, 3 zasuwy no¿owe DN 300,
- elektryczna - odgromowa.

3. Program u¿ytkowy.
Obiekt technologiczny przepompowni œcieków.

KOMORA ZASUWKOMORA ZASUWKOMORA ZASUWKOMORA ZASUWKOMORA ZASUW

RK22 RK22 RK22 RK22 RK22 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - konstrukcja stalowa.
1.2.Dane ogólne

Przepustowoœæ  - 0,6 m3/d
1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu

posadowienia zbiornika.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja.

Oczyszczalnia sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
- osadnik gnilny jako zbiornik w kszta³cie cysterny o poj. 2,0 m3 wykonany z polietylenu, z otwo-

rem na wlot z w³azem przykrytym pokryw¹, s³u¿¹cy do usuwania nagromadzonych osadów
i ko¿ucha. Osadnik wyposa¿ony jest w filtr w postaci du¿ego wiadra o pojemnoœci 37 dm3,
wype³nionego keramzytem oraz filtr przykryty wk³adk¹ pokryt¹ geow³óknin¹.

- studzienka rozga³êŸna do równomiernego rozdzielania œcieków.
- rury drena¿owe rozs¹czaj¹ce o œrednicy 110 mm, u³o¿one na podsypce ¿wirowej z przegrod¹

z w³ókniny filtracyjnej.
3. Program u¿ytkowy.

Przydomowa oczyszczalnia s³u¿y do oczyszczania œcieków odprowadzanych z gospodarstw domo-
wych lub niewielkich zgrupowañ, które nie s¹ pod³¹czone do zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIAPRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIAPRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIAPRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIAPRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA

ŒCIEKÓW  V=2000 dmŒCIEKÓW  V=2000 dmŒCIEKÓW  V=2000 dmŒCIEKÓW  V=2000 dmŒCIEKÓW  V=2000 dm33333

RP21 RP21 RP21 RP21 RP21 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - konstrukcja stalowa.
1.2.Dane ogólne

Przepustowoœæ max. dobowa - 1000 m3/d
Pojemnoœæ czynna -   466 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej pozio-
mu posadowienia fundamentów

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja.

Oczyszczalnia œcieków „BS-1000” sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
- komora beztlenowa defosfatacji i denitryfikacji, - komora oczyszczania,
- osadniki wtórne, - komora stabilizacji tlenowej.

3. Program u¿ytkowy.
Oczyszczalnia „BS-1000” s³u¿y do realizowania procesu biologicznego
oczyszczania œcieków metod¹ osadu czynnego po³¹czonego z procesem biologicznego usuwania zwi¹zków azotu i fosforu.

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓWBIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓWBIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓWBIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓWBIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW

RP12 RP12 RP12 RP12 RP12 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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LAGUNY OSADOWELAGUNY OSADOWELAGUNY OSADOWELAGUNY OSADOWELAGUNY OSADOWE

RE15 RE15 RE15 RE15 RE15 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna.
1.2.Dane ogólne

Pojemnoœæ czynna   882 m3

Wysokoœæ ca³kowita               2,0 m
1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia dna zbiornika.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Konstrukcja zbiornika - monolityczna ¿elbetowa, deskowanie tradycyjne. Dno zbiornika - p³yta ¿elbetowa monolityczna.
3. Program u¿ytkowy.

Laguny osadowe ziemne w postaci trzykomorowego zbiornika, stanowi¹ jeden z elementów oczyszczalni œcieków.
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PIASKOWNIK POZIOMY Z KORYTEM POMIAROWYM I KRAT¥ P£ASK¥PIASKOWNIK POZIOMY Z KORYTEM POMIAROWYM I KRAT¥ P£ASK¥PIASKOWNIK POZIOMY Z KORYTEM POMIAROWYM I KRAT¥ P£ASK¥PIASKOWNIK POZIOMY Z KORYTEM POMIAROWYM I KRAT¥ P£ASK¥PIASKOWNIK POZIOMY Z KORYTEM POMIAROWYM I KRAT¥ P£ASK¥

RE16 RE16 RE16 RE16 RE16 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna.
1.2.Dane ogólne

Powierzchnia ca³kowita           65,9 m2

D³ugoœæ piaskownika             18,0 m
Krata p³aska             TKR-300/45°-1000
Koryto pomiarowe  KPV-II ze zwê¿k¹ Venturiego

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia dna obiektu.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Konstrukcja - monolityczna ¿elbetowa, deskowanie tradycyjne.
3. Program u¿ytkowy.

Piaskownik poziomy z korytem pomiarowym stanowi jeden z elementów oczyszczalni œcieków.
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KOMORA WODOMIERZOWAKOMORA WODOMIERZOWAKOMORA WODOMIERZOWAKOMORA WODOMIERZOWAKOMORA WODOMIERZOWA

RE31 RE31 RE31 RE31 RE31 (PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - prefabrykowana.
1.2.Dane ogólne.

Wymiary w rzucie komory     - 3,21x 2,03 m2

Kubatura ca³kowita komory   - 12,5 m3

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia  dna
komory.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Konstrukcja komory - prefabrykowana ¿elbetowa (beton C32/45 zbrojony siatk¹ z prêtów
o œr. 6 mm). Œciany komory grub. 9 cm, dno grub. 10 cm, p³yta przykrycia grub. 12 cm z osadzo-
nym w³azem ¿eliwnym 600x 600 mm i dwoma kominami wentylacyjnymi  z PVC o œrednicy
110 mm. Komora zaizolowana zewnêtrznie Dysperbitem, wyposa¿ona wewn¹trz w drabinkê
zejœciow¹.

2.2.Instalacje i monta¿ urz¹dzeñ.
- technologiczna – sk³adaj¹ca siê z rury PE o œrednicy 110 mm, dwóch zaworów

przelotowych, ³¹cznika rurowego kompensacyjnego, wodomierza sprê¿ynowego
DN 806, zaworu antyska¿eniowego.

3. Program u¿ytkowy.
Obiekt technologiczny na kana³ach i przy³¹czach wodoci¹gowych
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy   147 m2

Powierzchnia u¿ytkowa   123 m2

Kubatura               591 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych       1
Podpiwniczenie     brak
Liczba jednostek umownych               18,4 m3/h

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Uk³ad konstrukcyjny - poprzeczny. Fundamenty - ³awy betonowe.
Œciany - murowane do wysokoœci 50 cm z bloczków ¿wirobetonowych, powy¿ej
z bloczków gazobetonowych. Stropodach - z p³yt panwiowych, czêœciowo z p³yt
korytkowych, ocieplony styropianem. Pokrycie z trzech warstw papy na lepiku.
Tynki wewnêtrzne  - na œcianach z zaprawy cementowo-wapiennej, czêœciowo
z zaprawy cementowej. Malowanie - œciany i sufity malowane farb¹ wapienn¹.
Elewacje - tynki zewnêtrzne nakrapiane - cementowe i szlachetne.

2.2.Instalacje.
- sanitarne: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
- elektryczne: oœwietleniowa, si³y.

HYDROFORNIA ZE STACJ¥ TRANSFORMATOROW¥HYDROFORNIA ZE STACJ¥ TRANSFORMATOROW¥HYDROFORNIA ZE STACJ¥ TRANSFORMATOROW¥HYDROFORNIA ZE STACJ¥ TRANSFORMATOROW¥HYDROFORNIA ZE STACJ¥ TRANSFORMATOROW¥

RK04 RK04 RK04 RK04 RK04 (PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - prefabrykowana.
1.2.Dane ogólne

D³ugoœæ przy³¹cza     29,0 m
Rzêdna dna kana³u œr.  0,8 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej
poziomu dna kana³u.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Kana³ - dno kana³u z betonu, gr. 10 cm; przykrycie z ³upin ¿elbetowych
izolowanych dwoma warstwami lepiku asfaltowego. Punkty sta³e z ceowników
stalowych osadzonych w dnie. Ruroci¹g - z rur stalowych o œrednicy 40 mm,
malowany emaliami termoodpornymi. Izolacja - z mat z we³ny mineralnej na welonie
szklanym z warstw¹ papy.

3. Program u¿ytkowy.
Doprowadzenie ciep³a do budynku.

PRZY£¥CZE CO DO BUDYNKUPRZY£¥CZE CO DO BUDYNKUPRZY£¥CZE CO DO BUDYNKUPRZY£¥CZE CO DO BUDYNKUPRZY£¥CZE CO DO BUDYNKU

RP53 RP53 RP53 RP53 RP53 (PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

D³ugoœæ sieci zewnêtrznej 264,0 m
D³ugoœæ przy³¹czy   34,5 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu u³o¿enia sieci.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ gazu z rur stalowych typu S o œrednicy Dn = 150 mm z przy³¹czami z rur o œrednicy Dn = 50 mm (10,5 m), Dn = 80 mm
(1,0 m) i Dn = 100 mm (17,0). G³êbokoœæ u³o¿enia gazoci¹gu od 1,1 do 1,3 m.

3. Program u¿ytkowy.
Doprowadzenie gazu do czterech budynków o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 61484 m2.

ZEWNETRZNA SIEÆ GAZOWA Z PRZY£¥CZAMIZEWNETRZNA SIEÆ GAZOWA Z PRZY£¥CZAMIZEWNETRZNA SIEÆ GAZOWA Z PRZY£¥CZAMIZEWNETRZNA SIEÆ GAZOWA Z PRZY£¥CZAMIZEWNETRZNA SIEÆ GAZOWA Z PRZY£¥CZAMI

RP41 RP41 RP41 RP41 RP41 (PKOB 2221)(PKOB 2221)(PKOB 2221)(PKOB 2221)(PKOB 2221)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ 1 km.
1.2.Dane ogólne

Œrednica ruroci¹gu - 200 mm
D³ugoœæ ruroci¹gu - 539,5 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia ruroci¹gu.
2. Charakterystyka techniczna.

Sieæ kanalizacyjna z rur PVC o œrednicy 200 mm, przechodz¹cy przez obszar zalesiony (Natura 2000 - o pow. 0,045 ha), u³o¿ony na
g³êbokoœci 2,0 m, w wykopie umocnionym szalunkami systemowymi, nienawodnionym, wykonanym mechanicznie, na podsypce z piasku
o gruboœci warstwy 15 cm, z zasypk¹ piaskow¹ boków rury oraz 25 cm ponad rurê, zagêszczon¹ rêcznie i mechanicznie (reszta zasypki
wykopu - gruntem rodzimym), z wbudowaniem kszta³tek, studni tworzywowych fi 600 mm - 14 szt., studni betonowych fi 1200 mm -
2 szt. W cenie sieci kanalizacyjnej uwzglêdniono tak¿e: usuniêcie drzew i krzewów, œcinanie i karczowanie zagajników œredniej gêstoœci z
przeniesieniem ga³êzi na pobocze drogi, oczyszczenie przydro¿nych rowów, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi z brukowca i
chodnika z kostki betonowej gruboœci 6 cm.

3. Program u¿ytkowy.
Sieæ kanalizacyjna na obszarze wiejskim.

ZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 200 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 200 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 200 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 200 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 200 mm

RP61 RP61 RP61 RP61 RP61 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)



- 63 -

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna wykopowa z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ 11 km.
1.2.Dane ogólne

      D³ugoœæ odcinka sieci                 1120,0 m
Œrednica rur PVC                        400 mm

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu sieci.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur PVC, z mechanicznym wykonaniem wykopu, pe³n¹ wymian¹ gruntu. Wykop umocniony palami szalunkowy-
mi. Spód rur u³o¿ony na podsypce piaskowej o grub. 15 cm. Zasypanie rur piaskiem, z zagêszczeniem mechanicznym. Na ruroci¹gu
wykonano studnie betonowe  (19 szt o g³êb.2,5 m,  4 szt. o g³êb. 3,0 m, 1 szt. o g³êb.3,5 m,  4 szt. o g³êb. 4,0 m, 2 szt. o g³êb. 4,5 m). W
kalkulacji uwzglêdniono te¿ rozbiórkê i odtworzenie nawierzchni asfaltowej grub. 10 cm, na podbudowie betonowej grub. 12 cm.

3. Program u¿ytkowy.
Sieæ kanalizacyjna w terenie zabudowanym.

ZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 400 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 400 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 400 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 400 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 400 mm

RP62 RP62 RP62 RP62 RP62 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - zewnêtrzna sieæ kanalizacyjna z rur PVC.
1.2.Dane ogólne

      D³ugoœæ odcinka sieci                 1150,0 m
Œrednica rur PVC                        450 mm

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu sieci.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Kanalizacja uk³adana w terenie zabudowanym, w wykopie umocnionym, z rozbiórk¹ i odtworzeniem nawierzchni asfaltowej o gruboœci
10 cm na podbudowie betonowej o gruboœci 12 cm, na œredniej g³êbokoœci 3,1 mm, z wbudowaniem 30 studni betonowych o œrednicy
1000 mm. Rury posadowiono na podsypce z piasku o gruboœci 15 cm, obsypano piaskiem wokó³ na wysokoœæ 40 cm i 30 cm ponad rurê.
Resztê wykopu tak¿e zasypano piaskiem (nast¹pi³a pe³na wymiana gruntu). Ziemiê i gruz powsta³y w trakcie rozbiórki nawierzchni
wywieziono na odleg³oœæ 16 km i zutylizowano.

3. Program u¿ytkowy.
Sieæ kanalizacyjna w terenie zabudowanym.

ZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 450 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 450 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 450 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 450 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC O ŒREDNICY 450 mm

RP63 RP63 RP63 RP63 RP63 (PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)(PKOB 2223)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ 1 km.
1.2.Dane ogólne

Œrednica ruroci¹gu - 160 mm
D³ugoœæ ruroci¹gu - 727,4 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia ruroci¹gu.
2. Charakterystyka techniczna.

Wodoci¹g z rur PE o œrednicy 160 mm, przechodz¹cy przez obszar zalesiony (Natura 2000 - o pow. 0,045 ha), u³o¿ony na g³êbokoœci 2,0 m,
w wykopie umocnionym szalunkami systemowymi, nienawodnionym, wykonanym mechanicznie, na podsypce z piasku o gruboœci war-
stwy 15 cm, z zasypk¹ piaskow¹ boków rury oraz 20 cm ponad rurê, zagêszczon¹ rêcznie i mechanicznie (reszta zasypki wykopu - gruntem
rodzimym), z wbudowaniem kszta³tek elektrooporowych, zasuw, zaworów oraz hydrantów. W cenie wodoci¹gu uwzglêdniono tak¿e:
usuniêcie drzew i krzewów, œcinanie i karczowanie zagajników œredniej gêstoœci z przeniesieniem ga³êzi na pobocze drogi, oczyszczenie
przydro¿nych rowów, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi z brukowca i chodnika z kostki betonowej gruboœci 6 cm, 2-krotne
p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê, op³aty za wysypisko i oznakowanie trasy jego przebiegu taœm¹ i tabliczkami (na s³upkach
stalowych nierdzewnych - przy hydrantach).

3. Program u¿ytkowy.
Wodoci¹g zasilaj¹cy w wodê budynki mieszkalne na obszarze wiejskim.

ZEWNÊTRZNA SIEÆ WODOCI¥GOWA Z RUR PE O ŒREDNICY 160 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ WODOCI¥GOWA Z RUR PE O ŒREDNICY 160 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ WODOCI¥GOWA Z RUR PE O ŒREDNICY 160 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ WODOCI¥GOWA Z RUR PE O ŒREDNICY 160 mmZEWNÊTRZNA SIEÆ WODOCI¥GOWA Z RUR PE O ŒREDNICY 160 mm

RP75 RP75 RP75 RP75 RP75 (PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - przewiert sterowany z rur kamionkowych pod sieci¹ kolejow¹.
1.2.Dane ogólne.

D³ugoœæ przewiertu                     49,2 m
Œrednica rur kamionkowych       500 mm
Komora startowa o wymiarach 8x4 m i g³êbokoœci 8 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. II.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Przewiert sterowany wykonany rurami kamionkowymi KERAMO w nasypie kolejowym.
3. Program u¿ytkowy.

Przeprowadzenie pod lini¹ kolejow¹ rur sieciowych kanalizacyjnych.

PRZEWIERT STEROWANYPRZEWIERT STEROWANYPRZEWIERT STEROWANYPRZEWIERT STEROWANYPRZEWIERT STEROWANY

RP81 RP81 RP81 RP81 RP81 (PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)(PKOB 2222)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy  30,1 m2

Powierzchnia u¿ytkowa  23,0 m2

Kubatura               93,3 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych       1
Podpiwniczenie     brak

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III-IV, poziom wody gruntowej poni¿ej
poziomu posadowienia fundamentów.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Fundamenty - ³awy betonowe. Kana³y kablowe - œciany i dno z betonu. Œciany - z cegie³
budowlanych pe³nych. Stropodach - z typowych p³yt dachowych korytkowych, kryty trzema
warstwami papy asfaltowej na lepiku. Tynki wewnêtrzne - zwyk³e cementowo-wapienne.
Malowanie - farb¹ wapienn¹. Posadzki - cementowe na podk³adzie betonowym.
Elewacje - tynki nakrapiane.

2.2.Instalacje
- elektryczne: oœwietleniowa.

3. Program u¿ytkowy.
Przetwarzanie napiêcia.

BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJBUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJBUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJBUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJBUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ

SK01 SK01 SK01 SK01 SK01 (PKOB 2224)(PKOB 2224)(PKOB 2224)(PKOB 2224)(PKOB 2224)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

D³ugoœæ linii 940 m
Iloœæ s³upów          26 sztuk

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu u³o¿enia kabla.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Kabel YAKY 4x16 mm2, u³o¿ony na g³êbokoœci 0,8 m. Oprawy rtêciowe, pojedyncze ORZ-125, zamontowane na 26 s³upach stalowych
o wysokoœci 4,2 m.

3. Program u¿ytkowy.
Oœwietlenie terenu przy 5 budynkach mieszkalnych.

OŒWIETLENIE TERENU - LINIA KABLOWAOŒWIETLENIE TERENU - LINIA KABLOWAOŒWIETLENIE TERENU - LINIA KABLOWAOŒWIETLENIE TERENU - LINIA KABLOWAOŒWIETLENIE TERENU - LINIA KABLOWA

SP02 SP02 SP02 SP02 SP02 (PKOB 2224)(PKOB 2224)(PKOB 2224)(PKOB 2224)(PKOB 2224)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - monolityczna czêœci pod-

ziemnej, tradycyjna czêœci nadziemnej.
1.2.Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy   52,00 m2

Powierzchnia u¿ytkowa 107,00 m2

Kubatura 656,00 m3

Iloœæ kondygnacji nadziemnych    1
Iloœæ kondygnacji podziemnych   2
D³ugoœæ budynku     7,80 m
Szerokoœæ budynku     6,00 m

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. II, poziom wody
gruntowej powy¿ej poziomu posadowienia -
wykonanie œcianki szczelnej stalowej (z pozo-
stawieniem jej w  gruncie) i drena¿u rurowego.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Konstrukcja podziemia - œciany ¿elbetowe monolityczne grub. 40 cm, p³yty ¿elbe-
towe monolityczne grub. 40 cm i 30 cm.
Œciany zewnêtrzne czêœci nadziemnej - z pustaków ceramicznych Max grub.
25 cm. Dach - konstrukcja drewniana krokwiowo - jêtkowa, pokrycie blachoda-
chówk¹. Tynki i ok³adziny  wewnêtrzne - tynki cementowo - wapienne kat. III.
Stolarka - okna i drzwi wejœciowe stalowe. Posadzki - lastrikowe.
Malowanie - farb¹ emulsyjn¹. Elewacja - do wysokoœci parapetów ok³adzina ka-
mienna z piaskowca, powy¿ej tynk cementowo-wapienny kat. III malowany farb¹
akrylow¹.

MA£A ELEKTROWNIA WODNAMA£A ELEKTROWNIA WODNAMA£A ELEKTROWNIA WODNAMA£A ELEKTROWNIA WODNAMA£A ELEKTROWNIA WODNA

TE01 TE01 TE01 TE01 TE01 (((((PKOB 2302)PKOB 2302)PKOB 2302)PKOB 2302)PKOB 2302)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
d³ugoœæ 41,0 m
szerokoœæ 25,0 m
powierzchnia   1025 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy z wyznaczeniem lini bo-

iskowych, na podbudowie pomocniczej z kruszywa ³amanego grub.
15 cm z warstw¹ ods¹czaj¹c¹ z piasku grub. 10 cm i podbudowie
podstawowej betonowej grub. 10 cm.

2.2.Wyposa¿enie boiska
- dwie bramki z siatk¹ do pi³ki rêcznej
- dwa stojaki z tarczami i obrêczami z siatk¹ do koszykówki
- dwa stojaki z siatk¹ i stanowiskiem sêdziowskim, do siatkówki
- ogrodzenie kortów tenisowych

BOISKO WIELOFUNKCYJNEBOISKO WIELOFUNKCYJNEBOISKO WIELOFUNKCYJNEBOISKO WIELOFUNKCYJNEBOISKO WIELOFUNKCYJNE

UP01 UP01 UP01 UP01 UP01 (PKOB  2411)(PKOB  2411)(PKOB  2411)(PKOB  2411)(PKOB  2411)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ 97,83 m
Szerokoœæ 60,00 m
Powierzchnia 5870 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia boiska z 20 cm ziemi urodzajnej obsianej

traw¹ i u³o¿onej na warstwie filtracyjnej grub. 15 cm z pia-
sku i otoczaków, ograniczona obrze¿em betonowym.

2.2.Wyposa¿enie boiska
- dwie bramki drewniano-stalowe.

BOISKO DO PI£KI NO¯NEJBOISKO DO PI£KI NO¯NEJBOISKO DO PI£KI NO¯NEJBOISKO DO PI£KI NO¯NEJBOISKO DO PI£KI NO¯NEJ

UP04 UP04 UP04 UP04 UP04 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ 60,0 m
Szerokoœæ 31,0 m
Powierzchnia            1860,0 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy z wyznaczeniem

linii boiskowych, na podbudowie z kruszywa ³amanego
gruboœci 31 cm z warstw¹ ods¹czaj¹c¹ z piasku grub. 10 cm
i warstwie wyrównawczej gruboœci 8 cm z mia³u kamien-
nego.

2.2.Wyposa¿enie boiska
- dwie bramki z siatk¹ do pi³ki no¿nej,
- ogrodzenie boiska wraz z pi³ko-chwytami wys. 6 m usta-

wionymi za bramkami,
- brama wjazdowa na boisko o wysokoœci 2,4 m i szer. 3,4 m - 1szt.,
- furtka wejœciowa na boisko o wys. 2,4 m i szer. 1,0 m - 2 szt.

BOISKO DO PI£KI NO¯NEJ (ORLIK 2012)BOISKO DO PI£KI NO¯NEJ (ORLIK 2012)BOISKO DO PI£KI NO¯NEJ (ORLIK 2012)BOISKO DO PI£KI NO¯NEJ (ORLIK 2012)BOISKO DO PI£KI NO¯NEJ (ORLIK 2012)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

d³ugoœæ     45,32 m
szerokoœæ     23,32 m
powierzchnia 1056,86 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy z wyznaczeniem linii

boiskowych, na podbudowie pomocniczej z kruszywa kamien-
nego grub. 5 cm. oraz t³ucznia kamiennego grub. 15 cm, z warstw¹
ods¹czaj¹c¹ z piasku grub. 10 cm, u³o¿on¹ na warstwie geow³ók-
niny, z obramowaniem obrze¿em betonowym i u³o¿eniem opa-
ski z kostki betonowej gr. 6 cm.

2.2.Wyposa¿enie boiska
- dwie bramki z siatk¹ do pi³ki rêcznej, - cztery stojaki z tarczami i obrêczami z siatk¹ do koszykówki,
- ogrodzenie z siatki na s³upkach stalowych.

2.3.Instalacje
- oœwietlenie boiska.

BOISKO DO PI£KI RÊCZNEJ I KOSZYKOWEJBOISKO DO PI£KI RÊCZNEJ I KOSZYKOWEJBOISKO DO PI£KI RÊCZNEJ I KOSZYKOWEJBOISKO DO PI£KI RÊCZNEJ I KOSZYKOWEJBOISKO DO PI£KI RÊCZNEJ I KOSZYKOWEJ

UP06 UP06 UP06 UP06 UP06 (PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

D³ugoœæ 32,1 m
Szerokoœæ 19,1 m
Powierzchnia              613,1 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy z wyznaczeniem linii

boiskowych, na podbudowie z kruszywa ³amanego gruboœci 31 cm
z warstw¹ ods¹czaj¹c¹ z piasku grub. 10 cm i warstwie wyrów-
nawczej gruboœci 8 cm z mia³u kamiennego.

2.2.Wyposa¿enie boiska
- cztery stojaki z tarczami i obrêczami z siatk¹ do koszykówki,
- dwa stojaki z siatk¹ do siatkówki, z regulacj¹ wysokoœci,
- ogrodzenie boiska o wysokoœci 4 m,
- furtka wejœciowa na boisko o wysokoœci 2,4 m i szerokoœci 1,0 m

- 3 szt.

BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI (ORLIK 2012)BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI (ORLIK 2012)BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI (ORLIK 2012)BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI (ORLIK 2012)BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI (ORLIK 2012)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

d³ugoœæ    79,0 m szerokoœæ        43,5 m
powierzchnia zabudowy 3436,5 m2 powierzchnia uzytkowa  3150,0 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia boiska sztuczna przepuszczalna (dolna warstwa wylewka z granulatu gumowego,

poliuretanu i grysu, górna warstwa wylewka EPDM i z poliuretanu) o ³¹cznej gruboœci 4 cm,
z wyznaczeniem linii boisk i bie¿ni, na podbudowie zasadniczej z kliñca kamiennego stabilizo-
wanego mia³em o gruboœci warstwy 5 cm, pomocniczej z t³ucznia kamiennego o gruboœci war-
stwy 10 cm i podsypce z grubego piasku stabilizowanego cementem, o gruboœci warstwy 15 cm.

2.2.Wyposa¿enie boiska
- dwie bramki z siatk¹ do pi³ki rêcznej
- dwa stojaki z tarczami i obrêczami z siatk¹ do koszykówki
- dwa stojaki z siatkami do siatkówki i kometki - dwa s³upki z siatk¹ do tenisa
- zestaw do skoków wzwy¿ - piaskownica do skoków w dal

3. Program u¿ytkowy.
Boisko wielofunkcyjne do pi³ki rêcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa oraz bie¿na i pia-
skownica do skoków w dal.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z BIE¯NI¥BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z BIE¯NI¥BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z BIE¯NI¥BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z BIE¯NI¥BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z BIE¯NI¥

UP03 UP03 UP03 UP03 UP03 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne

D³ugoœæ 34,60 m
Szerokoœæ      25 m
Powierzchnia    864 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Nawierzchnia kortu ceglana na podbudowie z kruszywa ³amanego, z chodni-

kiem z kostki betonowej o gruboœci 8 cm.
2.2.Ogrodzenie kortu  -  siatka ogrodzeniowa stalowa na s³upkach z rur stalo-

wych z furtkami wejœciowymi.
2.3.Wyposa¿enie kortu  - dwa stojaki z siatk¹ do tenisa.

KORT TENISOWYKORT TENISOWYKORT TENISOWYKORT TENISOWYKORT TENISOWY

UP12 UP12 UP12 UP12 UP12 (PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
powierzchnia zabudowy 748 m2

powierzchnia elementów betonowych (przeszkody) 170 m2

1.1.Warunki gruntowe - grunt kat. III
2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Nawierzchnia z betonu alfaltowego - warstwa wi¹¿¹ca 6 cm i œcieralna 4 cm, na podbudowie z kruszywa ³amanego o gruboœci warstwy 30
cm. Wyposa¿enie parku stanowi¹ prze-
szkody betonowe wykonane w zak³a-
dach prefabrykacji z betonu B-40,
zabezpieczone barierami ze stali
nierdzewnej i posadowione na fun-
damentach z betonu B-20.

3. Program u¿ytkowy
Centrum sportów deskorolkowych,
wyposa¿one w przeszkody beto-
nowe.

SKATE PARKSKATE PARKSKATE PARKSKATE PARKSKATE PARK

UP02 UP02 UP02 UP02 UP02 (PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
szerokoœæ toru        6 m
d³ugoœæ toru 60,80 m
powierzchnia toru    365 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu

Nawierzchniê toru stanowi warstwa zmielongo ¿u¿la
o grub. 8 cm, na podbudowie z t³ucznia kamiennego
grub. 23 cm i podsypce piaskowej grub. 10 cm, na-
wierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie betonowej, krawê¿nik z elementów beto-
nowych na ³awie betonowej.

3. Program u¿ytkowy
Tor speedrowerowy przeznaczony jest do wyœcigów
rowerowych.

TOR  SPEEDROWEROWYTOR  SPEEDROWEROWYTOR  SPEEDROWEROWYTOR  SPEEDROWEROWYTOR  SPEEDROWEROWY

UP05 UP05 UP05 UP05 UP05 (PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)(PKOB 2411)
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1. Charakterystyka ogólna
Scena      45,00 m2

Schody wejœciowe      46,50 m2

Rampa dojazdowa    130,00 m2

Plac 1.140,00 m2

Powierzchnia zabudowy 1.361,50 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu
Konstrukcjê fundamentów i œcian sceny stanowi¹ ¿elbetowe œciany
oporowe. Schody - ¿elbetowe p³ytowe.
Nawierzchnia sceny i rampy dojazdowej wykonana jest z kostki beto-
nowej na podbudowie z kruszywa ³amanego. Plac utwardzono kostk¹
betonow¹ i bazaltow¹, na podsypce piaskowo-cementowej. Schody ob-
³o¿ono p³ytami kamiennymi. Elementy œlusarsko-kowalskie - porê-
cze i balustrady schodowe stalowe. Elewacja - wejœcie i front sceny
ob³o¿ono p³ytami z piaskowca.
Ró¿ne pozosta³e - mocowanie sie-
dzisk drewnianych na ca³ej d³ugo-
œci murków wokó³ placu i obsianie
terenu traw¹.

3. Instalacje
Drena¿ z rur PCV.
Instalacja elektryczna - oœwietlenie
sceny i placu, instalacja odgromo-
wa.

SCENA PLENEROWASCENA PLENEROWASCENA PLENEROWASCENA PLENEROWASCENA PLENEROWA

UP20 UP20 UP20 UP20 UP20 (PKOB 2412)(PKOB 2412)(PKOB 2412)(PKOB 2412)(PKOB 2412)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu
Powierzchnia zabudowy 503,23 m2

Powierzchnia dróg i utwardzeñ 253,00 m2

Powierzchnia zieleni 201,23 m3

Powierzchnia sceny   49,00 m2

2. Charakterystyka techniczna obiektu
2.1.Konstrukcja i wykonanie obiektu

Nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej
na podsypce z piasku stabilizowanego cementem, pozosta-
³e, to ziemia urodzajna obsiana traw¹.
Obramowanie  wykonano z obrze¿y trawnikowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej spoinowanych zapraw¹ cemen-
tow¹.
Odwodnienie - liniowe systemowe.

2.2.Wyposa¿enie placu
Palisady z drewna okr¹g³ego, donice murowane z ceg³y klin-
kierowej i wype³nione ziemi¹ urodzajn¹, ³awki wymurowane
z kamienia o siedliskach z drewna, scena wykonana z desek
i profili drewnianych. Ca³oœæ dope³niaj¹ krzewy i roœliny
ozdobne. W wyposa¿eniu nie uwzglêdniono sprzêtu do za-
bawy takiego jak huœtawki i zje¿d¿alnie.

2.3.Program u¿ytkowy
Prac rekreacyjny przy œwietlicy wiejskiej do imprez plene-
rowych, z placem zabaw dla dzieci.

TEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAWTEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAWTEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAWTEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAWTEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAW

UP21 UP21 UP21 UP21 UP21 (PKOB 2412)(PKOB 2412)(PKOB 2412)(PKOB 2412)(PKOB 2412)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - szkielet stalowy.
1.2. Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy   357,5 m2

Powierzchnia u¿ytkowa   325,0 m2

Kubatura czêœci dobudowanej 1365,0 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych     1
Podpiwniczenie brak

1.3. Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów.
2. Charakterystyka techniczna obiektu
2.1.Konstrukcja i wykonanie obiektu.

Fundamenty - stopy i œciany oporowe  ¿elbetowe. Œciany nadziemia - s³upy stalowe z profili blachownicowych. Stropodach - o konstrukcji
z belek i p³atwi stalowych z profili walcowanych, przekryty blach¹ trapezow¹, rynny, rury spustowe i obróbki z blachy cynkowo-tytanowej.
Posadzki - z kostki betonowej o gruboœci 8 cm, na podbudowie
z kamienia o gruboœci 25 cm. Miejsce pod kontenery - posadzka
betonowa zatarta na g³adko.

2.2 Instalacje.
- sanitarne: wodno-kanalizacyjne,
- elektryczne: oœwietleniowa, si³y, odgromowa.

PUNKT ODPADÓW PROBLEMOWYCH - ZADASZONA RAMPAPUNKT ODPADÓW PROBLEMOWYCH - ZADASZONA RAMPAPUNKT ODPADÓW PROBLEMOWYCH - ZADASZONA RAMPAPUNKT ODPADÓW PROBLEMOWYCH - ZADASZONA RAMPAPUNKT ODPADÓW PROBLEMOWYCH - ZADASZONA RAMPA

Z MIEJSCAMI NA KONTENERYZ MIEJSCAMI NA KONTENERYZ MIEJSCAMI NA KONTENERYZ MIEJSCAMI NA KONTENERYZ MIEJSCAMI NA KONTENERY

WP01 WP01 WP01 WP01 WP01 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia ca³kowita - 7,1 ha
Powierzchnia wysypiska - 4,2 ha
Powierzchnia zieleni ochronnej - 2,09 ha

1.2.Warunki gruntowe - grunt kat. III-IV.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Wysypisko zabezpieczone foli¹ PEHD i szczeln¹ membran¹
z gliny. Drena¿ z rur PEHD. Teren oœwietlony.

WYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

WP04 WP04 WP04 WP04 WP04 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia ca³kowita - 1,173 ha
Powierzchnia wysypiska - 0,996 ha
Powierzchnia zieleni ochronnej - 0,177 ha

1.2.Warunki gruntowe - grunt kat. III-IV.
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Wysypisko zabezpieczone foli¹ PEHD i szczeln¹ membran¹ bentoni-
tow¹ wzmocnion¹ geokrat¹. Drena¿ z rur PEHD w otulinie z w³ókni-
ny, odprowadzaj¹cy odcieki przez zbiorniki odcieków i separatory do
kanalizacji ogólnosp³awnej z rur PCV.

WYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCHWYSYPISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia                          4355,0 m2
Nachylenie nawierzchni p³yty do odp³ywu liniowego 1% w kierunku wschodnim, 0,5% w kierunku po³udniowym.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Nawierzchnia p³yty wykonana z betonu B 20 (C 16/20), o grub. 30 cm, na podbudowie z piasku o grub. 10 cm po zagêszczeniu, z systemem
odprowadzenia wód do zbiornika ociekowego za pomoc¹ œcieków z elementów betonowych i drena¿u z rur z tworzyw sztucznych oraz
studni z krêgów betonowych œredn.1,0 m. Nawierzchnia zdylatowana szczelnymi taœmami PCV, a na obrze¿ach ograniczona krawê¿nikami
betonowymi u³o¿onymi na podsypce cementowo-piaskowej, na ³awie betonowej grub.10 cm.

3. Program u¿ytkowy.
P³yta kompostowni na sk³adowisku odpadów komunalnych, z nastêpuj¹cymi powierzchniami funkcjonalnymi:

      - placem przygotowania kompostu
      - placem dojrzewania kompostu
      - placem magazynowym na materia³ strukturalny
       - placem przesiewania i krótkiego magazynowania gotowego kompostu
      - pasami komunikacyjnymi

P£YTA KOMPOSTOWNIP£YTA KOMPOSTOWNIP£YTA KOMPOSTOWNIP£YTA KOMPOSTOWNIP£YTA KOMPOSTOWNI

WP10 WP10 WP10 WP10 WP10 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - zbiornik ziemny uszczelniony.
1.2.Dane ogólne.

Pojemnoœæ u¿ytkowa 238,0 m3

Wymiary zbiornika - w uk³adzie trapezowym 16,0 m + 9,0 m/2
D³ugoœæ 36,0 m
G³êbokoœæ 2,0 m
Nachylenie skarp zbiornika 1:1,5
Nape³nienie wod¹                      H=1,0 m

1.2.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej
poziomu posadowienia dna zbiornika.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
Konstrukcja zbiornika - zbiornik ziemny uszczelniony bentomat¹
o zawartoœci 5,0 kg bentonitu na 1,0 m2 bentomaty, u³o¿onej na 0,20 m
warstwie gliny. Bentomata od góry chroniona jest 15 cm warstw¹ pospó³ki,
na której u³o¿ono p³yty a¿urowe typu „JOMB”. Zbiornik wyposa¿ony jest
w studniê czerpn¹ z krêgów betonowych o œrednicy 1,0 m.

3. Program u¿ytkowy.
Zbiornik ocieków z kompostowni.

ZBIORNIK OCIEKOWYZBIORNIK OCIEKOWYZBIORNIK OCIEKOWYZBIORNIK OCIEKOWYZBIORNIK OCIEKOWY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy  27 m2

Kubatura  54 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych            1
Podpiwniczenie  brak
Liczba jednostek umownych        4 kontenery

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III-IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowie-
nia fundamentów.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Fundamenty - betonowe monolityczne. Œciany - podmurówka do wysokoœci 45 cm z ce-
gie³ silikatowych, powy¿ej ¿aluzje pomiêdzy s³upkami. Dach - konstrukcja stalowa kryta
blach¹ stalow¹ fa³dow¹.

OS£ONA ŒMIETNIKOWA Z TRZEPAKIEM I £AWK¥OS£ONA ŒMIETNIKOWA Z TRZEPAKIEM I £AWK¥OS£ONA ŒMIETNIKOWA Z TRZEPAKIEM I £AWK¥OS£ONA ŒMIETNIKOWA Z TRZEPAKIEM I £AWK¥OS£ONA ŒMIETNIKOWA Z TRZEPAKIEM I £AWK¥

WP15 WP15 WP15 WP15 WP15 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy  15 m2

Kubatura  36 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych            1
Podpiwniczenie  brak
Liczba jednostek umownych        2 kontenery

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III-IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia
fundamentów.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Fundamenty - betonowe monolityczne. Œciany - z ceg³y silikatowej podwójnej.
Dach - konstrukcja stalowa kryta blach¹ stalow¹ fa³dow¹.

OS£ONA ŒMIETNIKOWA 2-KONTENEROWAOS£ONA ŒMIETNIKOWA 2-KONTENEROWAOS£ONA ŒMIETNIKOWA 2-KONTENEROWAOS£ONA ŒMIETNIKOWA 2-KONTENEROWAOS£ONA ŒMIETNIKOWA 2-KONTENEROWA
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - konstrukcja stalowa.
1.2.Dane ogólne.

Wysokoœæ komina 43 m
Œrednica komina            508 mm

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia funda-
mentów.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Fundamenty - stopy fundamentowe ¿elbetowe. Konstrukcja - z rury stalowej fi 508 mm.
3. Program u¿ytkowy

Komin stalowy do kot³owni CO.

KOMIN STALOWY H= 43,0 MKOMIN STALOWY H= 43,0 MKOMIN STALOWY H= 43,0 MKOMIN STALOWY H= 43,0 MKOMIN STALOWY H= 43,0 M

WP45 WP45 WP45 WP45 WP45 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)



- 89 -

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Dane ogólne.

Powierzchnia absorbera  216 m2

Roczne zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ do przygotowania CWU 432 GJ/rok
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Kolektor s³oneczny sk³ada siê z 108 paneli solarowych po³¹czonych szeregowo i posiada 2 obwody grzewcze przekazuj¹ce ciep³o pozyska-
ne z energii s³onecznej do wody u¿ytkowej,
1 obwód - obieg zamkniêty czynnika grzejnego (glikolu),
2 obwód - przekazuj¹cy ciep³o z kolektorów do wymienników ciep³a.

3. Program u¿ytkowy
Kolektor s³oneczny jako wspomagaj¹cy instalacjê CWU, zabezpieczaj¹cy 35% zapotrzebowania energii do ogrzewania wody u¿ytkowej
w skali roku.

KOLEKTOR S£ONECZNYKOLEKTOR S£ONECZNYKOLEKTOR S£ONECZNYKOLEKTOR S£ONECZNYKOLEKTOR S£ONECZNY

WP50 WP50 WP50 WP50 WP50 (PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)(PKOB 2420)
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy - tradycyjna.
1.2.Dane ogólne.

Powierzchnia podjazdu 8,3 m2

1.3.Warunki gruntowe - grunt kat. III, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu
posadowienia fundamentów.

2. Charakterystyka techniczna obiektu.
2.1.Konstrukcja i wykoñczenie obiektu.

Fundamenty – ³awy betonowe monolityczne. Œciany – gr. 25 cm murowane
ze spadkiem z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
Izolacja – mas asfaltowych na zimno 2 warstwy. P³yta podjazdu – ¿elbetowa
gr 10 na podsypce ¿wiwirowo-piaskowej u³o¿onej miêdzy œcianami.
Wykoñczenie œciany ponad gruntem otynkowane tynkiem kat III i pokryte
farb¹ elewacyjn¹. Podjazd wy³o¿ony p³ytkami ceramicznymi antypoœkizgo-
wymi, balustrady stalowe malowane farb¹ proszkow¹.

PODJAZD DO BUDYNKU DLA NIEPE£NOSPRAWNYCHPODJAZD DO BUDYNKU DLA NIEPE£NOSPRAWNYCHPODJAZD DO BUDYNKU DLA NIEPE£NOSPRAWNYCHPODJAZD DO BUDYNKU DLA NIEPE£NOSPRAWNYCHPODJAZD DO BUDYNKU DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

XP03XP03XP03XP03XP03
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1. Charakterystyka techniczna obiektu.
- £awka - siedzisko bezoparciowe drewniane z desek z drewna sosnowego. Ca³oœæ oparta na s³upkach murowanych z cegie³ klinkiero-

wych.
- Kosz - w kszta³cie cylindrycznym z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, osadzony na s³upku stalowym z rury o œrednicy 25 mm. Ca³oœæ

malowana farb¹ olejn¹.
- Gazon - z betonu B-15 z os³on¹ z siatki stalowej z prêtów fi 4,5 mm. Cokó³ betonowy. Faktura zewnêtrzna z lastryka p³ukanego.

ELEMENTY MA£EJ ARCHITEKTURYELEMENTY MA£EJ ARCHITEKTURYELEMENTY MA£EJ ARCHITEKTURYELEMENTY MA£EJ ARCHITEKTURYELEMENTY MA£EJ ARCHITEKTURY

- £AWKA, - GAZON NA ZIELEÑ OZDOBN¥, - KOSZ NA ODPADKI- £AWKA, - GAZON NA ZIELEÑ OZDOBN¥, - KOSZ NA ODPADKI- £AWKA, - GAZON NA ZIELEÑ OZDOBN¥, - KOSZ NA ODPADKI- £AWKA, - GAZON NA ZIELEÑ OZDOBN¥, - KOSZ NA ODPADKI- £AWKA, - GAZON NA ZIELEÑ OZDOBN¥, - KOSZ NA ODPADKI

XP31, XP32, XP33XP31, XP32, XP33XP31, XP32, XP33XP31, XP32, XP33XP31, XP32, XP33
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ROZDZIA£ II
WskaŸniki nak³adów finansowych na obiekty sieciowe.
1. Zawartoœæ.

Czêœæ II zestawu ukazuje wielkoœci nak³adów finansowych przypadaj¹ce na obran¹ jednostkê odniesienia przy realizacji modelowych,
obiektów sieciowych z zakresu:
    - sieci wodoci¹gowych z rur z ¿eliwa sferoidalnego, stalowych, PVC, PE,
    - sieci kanalizacyjnych z rur PVC, kamionkowych KERAMO, ¿elbetowych, WIPRO,
    - przy³¹czy wodoci¹gowych z rur stalowych ocynkowanych i PE,
    - przy³¹czy kanalizacyjnych z rur ¿eliwnych, PVC, kamionkowych KERAMO, betonowych,
    - sieci gazoci¹gowych z rur stalowych,
    - sieci cieplnych z rur stalowych,
    - sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych,
    - stacji transformatorowych wolnostoj¹cych i s³upowych,
    - urz¹dzeñ oœwietlenia zewnêtrznego z lini¹ kablow¹.

2. Za³o¿enia kalkulacyjne.
2.1.Charakterystyka obiektów sieciowych.

Pozycje niniejszej czêœci obejmuj¹ komplet robót sk³adaj¹cych siê na wykonanie poszczególnych sieci, linii i urz¹dzeñ wg ich opisu.
2.2.Warunki wykonania robót

    - mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III - IV z transportem urobku i zasypanie wykopu,
a ponadto
 w przypadku sieci sanitarnych:
    - u³o¿enie rur na podsypce i ich zaizolowanie lub ocieplenie,
    - wykonanie studzienek i komór,
    - wykonanie prób szczelnoœci,
    - wykonanie dezynfekcji wodoci¹gów,
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 w przypadku sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, oœwietlenia zewnêtrznego:
    - wykonanie kompletu pomiarów.

3. Informacje o cenach jednostkowych robót przy przekraczaniu przeszkód terenowych (przeciski, przewierty i przeci¹ganie ruro-
ci¹gu) sieci wod.-kan. publikowane s¹ w zeszycie Informacyjny Zestaw Œrednich Cen Robót z zakresu sieci wod.-kan., gazowych
i c.o. - ICRS.

4. Informacje o cenach jednostkowych robót elektroenergetycznych publikowane s¹ w zeszycie Informacyjny Zestaw Œrednich Cen
Robót Elektroenergetycznych - ICREn.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur z ¿eliwa sferoidalnego, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6 lub
umocnionego, nienawodnionego, z czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%).
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczególnych pozy-
cjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i oznakowanie trasy jego przebiegu
taœm¹ i tabliczkami.

WODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGO

W  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur stalowych, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6 lub umocnionego,
nienawodnionego, z czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%).
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczególnych pozy-
cjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i oznakowanie trasy jego przebiegu
taœm¹ i tabliczkami.

WODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCH
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur PVC, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6 lub umocnionego,
nienawodnionego, z czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%).
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczególnych pozy-
cjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i oznakowanie trasy jego przebiegu
taœm¹ i tabliczkami.

WODOCI¥GI  Z  RUR  Z  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  PVC

W  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur PE, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6 lub umocnionego, niena-
wodnionego, z czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%).
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczególnych pozy-
cjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i oznakowanie trasy jego przebiegu
taœm¹ i tabliczkami.

WODOCI¥GI  Z  RUR  PEWODOCI¥GI  Z  RUR  PEWODOCI¥GI  Z  RUR  PEWODOCI¥GI  Z  RUR  PEWODOCI¥GI  Z  RUR  PE

W  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYMW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur z ¿eliwa sferoidalnego, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i
umocnieniem. Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto
centymetrow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿
zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów oraz hydrantów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszcze-
gólnych pozycjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia, rozbiórkê
i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki), ogrodzenia
tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i op³aty za wysypisko.

WODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGOWODOCI¥GI  Z  RUR  Z  ¯ELIWA SFEROIDALNEGO

W  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYM
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur stalowych, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i  umocnieniem.
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów oraz hydrantów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszcze-
gólnych pozycjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia, rozbiórkê
i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki), ogrodzenia
tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i op³aty za wysypisko.

WODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCHWODOCI¥GI  Z  RUR  STALOWYCH
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur PVC, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i  umocnieniem. Spody
rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centymetrow¹ warstw¹
piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego mecha-
nicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów oraz hydrantów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszcze-
gólnych pozycjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia, rozbiórkê
i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki), ogrodzenia
tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i op³aty za wysypisko.

WODOCI¥GI  Z  RUR  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  PVCWODOCI¥GI  Z  RUR  PVC
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa z rur PE, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i  umocnieniem. Spody
rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centymetrow¹ warstw¹
piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego mecha-
nicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, zasuw, zaworów oraz hydrantów w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszcze-
gólnych pozycjach, œrednic ruroci¹gów.
W cenie sieci uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia, rozbiórkê
i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki), ogrodzenia
tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, 2–krotne p³ukanie sieci, próbê szczelnoœci, dezynfekcjê wodoci¹gu i op³aty za wysypisko.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur PVC, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6  i  czêœciow¹ wymian¹ gruntu
(30%). Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centyme-
trow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêsz-
czanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur PVC, z mechanicznym wykonaniem wykopu z umocnieniem i  czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%). Spody rur
u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹ warstw¹ piasku
zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVC

W  TERENIE  NIEZABUDOWANYM - WYKOP UMOCNIONYW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM - WYKOP UMOCNIONYW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM - WYKOP UMOCNIONYW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM - WYKOP UMOCNIONYW  TERENIE  NIEZABUDOWANYM - WYKOP UMOCNIONY
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6  i  czê-
œciow¹ wymian¹ gruntu (30%). Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:
trzydziesto centymetrow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu
rodzimego równie¿ zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMO
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- 105 -

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO, z mechanicznym wykonaniem wykopu z umocnieniem i  czêœciow¹ wymian¹
gruntu (30%). Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto
centymetrow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿
zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMOKANALIZACJA  Z  RUR  KAMIONKOWYCH  KERAMO
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur ¿elbetowych, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6  i  czêœciow¹ wymian¹
gruntu (30%). Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto
centymetrow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿
zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur ¿elbetowych, z mechanicznym wykonaniem wykopu z umocnieniem i  czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%).
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur WIPRO, z mechanicznym wykonaniem wykopu skarpowego o nachyleniu 1:0,6  i  czêœciow¹ wymian¹ gruntu
(30%). Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centyme-
trow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie,  warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêsz-
czanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPRO
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur WIPRO, z mechanicznym wykonaniem wykopu z umocnieniem i  czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%). Spody
rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹ warstw¹
piasku zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego mecha-
nicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e próbê szczelnoœci kana³u, oznakowanie trasy kana³u  i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPRO
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur PVC, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i  umocnieniem. Spody rur
u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centymetrow¹ warstw¹ piasku
zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia,
rozbiórkê i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki),
ogrodzenia tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, próbê szczelnoœci kana³u i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVCKANALIZACJA  Z  RUR  PVC
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur kamionkowych KERAMO, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%)
i umocnieniem. Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto
centymetrow¹ warstw¹ piasku   zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿
zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia,
rozbiórkê i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki),
ogrodzenia tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, próbê szczelnoœci kana³u i op³aty za wysypisko.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur ¿elbetowych, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i umocnieniem.
Spody rur u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno: trzydziesto centymetrow¹
warstw¹ piasku zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego
mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia,
rozbiórkê i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki),
ogrodzenia tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, próbê szczelnoœci kana³u i op³aty za wysypisko.
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1. Ogólna charakterystyka obiektu.
1.1.Technologia budowy – tradycyjna wykopowa, z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odleg³oœæ do 7 km
1.2.Dane ogólne

- d³ugoœæ sieci – 1000 m
- œrednica rur – wed³ug kolejnych pozycji

1.3.Warunki gruntowe – grunt kat. III – IV, poziom wody gruntowej poni¿ej poziomu   u³o¿enia sieci
2. Charakterystyka techniczna obiektu.

Zewnêtrzna kanalizacja z rur WIPRO, z mechanicznym wykonaniem wykopu, czêœciow¹ wymian¹ gruntu (30%) i  umocnieniem. Spody rur
u³o¿one na podanej g³êbokoœci, na podsypce piaskowej o gruboœci 15 cm, zasypywane kolejno:  trzydziesto centymetrow¹ warstw¹ piasku
zagêszczonego rêcznie, warstw¹ piasku zagêszczonego mechanicznie i warstw¹ gruntu rodzimego równie¿ zagêszczanego mechanicznie.
W kalkulacji uwzglêdniono wbudowanie kszta³tek, studni rewizyjnych i komór w iloœciach w³aœciwych dla wymienionych w poszczegól-
nych pozycjach, œrednic kana³ów.
W cenie kanalizacji uwzglêdniono tak¿e usuniêcia kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem polegaj¹ce na podwieszeniu koliduj¹cego uzbrojenia,
rozbiórkê i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych (w tym m.in. podbudowê, now¹ nawierzchniê, krawê¿niki),
ogrodzenia tymczasowe oraz k³adki dla ruchu pieszego, próbê szczelnoœci kana³u i op³aty za wysypisko.

KANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPROKANALIZACJA  Z  RUR  WIPRO

W  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYMW  TERENIE  ZABUDOWANYM
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ROZDZIA£ III
WskaŸniki nak³adów finansowych na roboty remontowe i modernizacyjne.
1. Zawartoœæ.

Niniejsza czêœæ zestawu obejmuje wybrane rodzaje robót remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w obiektach budowlanych
ukazuj¹c wielkoœci nak³adów finansowych przypadaj¹ce na obran¹ jednostkê odniesienia.

2. Za³o¿enia kalkulacyjne.
Zakresy robót w poszczególnych pozycjach tej czêœci wynikaj¹ z za³¹czonych tam opisów.
- transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowy³adowczymi na odleg³oœæ 20 km.
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1. Dane ogólne.
D³ugoœæ              1606,0 m
Szerokoœæ                 5,5 m
Powierzchnia     8906,1 m2

2. Charakterystyka techniczna.
Droga gminna ³¹cz¹ca wsie, o nawierzchni bitumicznej.

3. Zakres robót modernizacyjnych
- karczowanie krzaków z poboczy
- rozebranie istniej¹cej nawierzchni bitumicznej
- wyrównanie zniszczonej podbudowy t³uczniem i warstw¹ mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 2 cm
- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej III standardu, o gr. 4 cm po zagêszczeniu
- plantowanie i naprawa poboczy.

WYMIANA NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJWYMIANA NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJWYMIANA NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJWYMIANA NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJWYMIANA NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJ

YP61YP61YP61YP61YP61
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1. Dane ogólne.
D³ugoœæ              2108,5 m
Szerokoœæ                4,0 m
Powierzchnia     8434,0 m2

2. Charakterystyka techniczna.
Droga gminna jest drog¹ dojazdow¹ do pól i gospodarstw wiejskich. Posiada nawierzchniê ¿wirow¹ wzmocnion¹ t³uczniem, o spadku
pod³u¿nym do 1%. W pasie drogowym usytowane s¹ przy³¹cza wodoci¹gowe i telefoniczne oraz napowietrzna linia energetyczna.

3. Zakres robót modernizacyjnych.
Na odcinkach o mocnej nawierzchni profilowanie istniej¹cej nawierzchni t³uczniowej i trzykrotne powierzchniowe utrwalenie grysem
kamiennym i emulsj¹ kationow¹, na odcinku o s³abej konstrukcji (oko³o 55% d³ugoœci drogi) wykonanie nawierzchni z t³ucznia kamiennego
o gr. 7 cm i trzykrotnie powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym i emulsj¹ kationow¹.

UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJUTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJUTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJUTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJUTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

YP63YP63YP63YP63YP63



- 117 -

1. Dane ogólne.
D³ugoœæ odcinka robót drogowych                  1330,0 m; Gruboœæ warstwy œcieralnej nawierzchni               5 cm;
Gruboœæ warstwy wi¹¿¹cej nawierzchni                6 cm; Gruboœæ podbudowy z mieszanek bitumicznych  5 cm;
Gruboœæ podbudowy z kruszywa ³amanego        20 cm

2. Charakterystyka techniczna.
Droga wewnêtrzna osiedlowa o nawierzchni asfaltowej.

3. Zakres robót rozbiórkowych i odtworzeniowych.
          - frezowanie warstwy œcieralnej na szerokoœæ 5,0 m (tj. na ca³e j szerokoœci drogi)
          - rozebranie warstwy wi¹¿¹cej na pasie o szerokoœci 2,1 m

    - rozebranie podbudowy bitumicznej na pasie o szerokoœci 1,72 m
          - rozebranie podbudowy kamiennej na pasie o szerokoœci 1,39 m
          - wywiezienie materia³ów z rozbiórki
          - odtworzenie podbudowy i nawierzchni które uleg³y rozbiórce, na zasypanym i zagêszczonym wykopie (w obiekcie nie zosta³o ujête

zasypanie wykopu)
          - naprawa uszkodzonych krawê¿ników i obrze¿y
4. Program u¿ytkowy

Rozbiórka i odtworzenie warstw nawierzchni drogi przy wykonywaniu wykopów dla  robót sieciowych.

ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU DROGI ASFALTOWEJROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU DROGI ASFALTOWEJROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU DROGI ASFALTOWEJROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU DROGI ASFALTOWEJROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU DROGI ASFALTOWEJ

YP64YP64YP64YP64YP64
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1. Ogólna charakterystyka obiektu
1.1. Dane ogólne

Powierzchnia ronda 3.120,50 m2

Œrednica zewnêtrzna ronda      62,00 m
Œrednica wyspy œrodkowej      38,00 m
Wysokoœæ wyspy œrodkowej        1,50 m
Szerokoœæ pasa wokó³ wyspy        3,00 m
Wloty dróg dojazdowych o szerokoœci        4,50 m
Wyloty dróg o szerokoœci        6,50 m
Promienie wyokr¹glaj¹ce            15, 19, 35 m

2. Charakterystyka techniczna obiektu
Nawierzchnia ronda - bitumiczna, o gruboœci warstwy œcieralnej 3 cm i warstwy
wi¹¿¹cej 5 cm; u³o¿ona na podbudowach:

1)  pomocniczej - z piasku stabilizowanego cementem o gruboœci 13 cm
                                      i z kruszywa ³amanego gruboœci 15 cm, oraz

2)  zasadniczej     -  z betonu o gruboœci 30 cm
Wyspa œrodkowa ronda - nieprzejezdna, otoczona pierœcieniem z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej; obramo-
wanie z krawê¿nika betonowego. Chodniki - z kostki brukowej betonowej uk³adanej na podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie
ronda - wykorzystano istniej¹c¹ sieæ kanalizacyjn¹ i wykonano naprawê i regulacjê studni i wpustów deszczowych.

3. Zakres robót modernizacyjnych
Rozebranie nawierzchni, podbudowy i chodników na istniej¹cym skrzy¿owaniu dróg; wycinka drzew koliduj¹cych z nowym uk³adem
komunikacyjnym skrzy¿owania; wywiezienie ziemi i materia³ów z rozbiórki.

MODERNIZACJA SKRZY¯OWANIA ULIC - RONDOMODERNIZACJA SKRZY¯OWANIA ULIC - RONDOMODERNIZACJA SKRZY¯OWANIA ULIC - RONDOMODERNIZACJA SKRZY¯OWANIA ULIC - RONDOMODERNIZACJA SKRZY¯OWANIA ULIC - RONDO

YP68YP68YP68YP68YP68
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1. Dane ogólne.
Powierzchnia lustra wody      2,4 ha
Kubatura 36500 m3

Œrednia g³êbokoœæ    1,53 m
2. Zakres prac zwi¹zanych z odbudow¹ zbiornika po szkodach powodziowych obejmuje:

- przygotowanie terenu polegaj¹ce na wyciêciu drzew, karczowaniu i wywiezieniu pni, oczyszczeniu
terenu z samosiejek drzew oraz krzewów,

- prace ziemne: przemieszczanie mas ziemnych w celu ponownego uformowania brzegów zbiornika
- umocnienie koryta rzeki, przy wylocie ze zbiornika, materacami GEOWEB grub. 10 cm wype³nionymi betonem
- wykonanie grobli oraz umocnienie j.w.
- obsianie skarp

3. Program u¿ytkowy odbudowanego zbiornika:
- rekreacja, retencja
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe

ODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO RETENCYJNEGO NA RZECEODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO RETENCYJNEGO NA RZECEODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO RETENCYJNEGO NA RZECEODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO RETENCYJNEGO NA RZECEODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO RETENCYJNEGO NA RZECE

YP71YP71YP71YP71YP71


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Button11: 
	Button14: 
	Button15: 
	Button16: 
	Button17: 
	Button18: 
	Button19: 
	Button20: 
	Button21: 
	Button22: 
	Button23: 
	Button24: 
	Button25: 
	Button26: 
	Button27: 
	Button28: 
	Button29: 
	Button30: 
	Button31: 
	Button32: 
	Button33: 
	Button34: 
	Button35: 
	Button36: 
	Button37: 
	Button38: 
	Button39: 
	Button40: 
	Button42: 
	Button43: 
	Button44: 
	Button45: 
	Button46: 
	Button47: 
	Button48: 
	Button49: 
	Button50: 
	Button51: 
	Button52: 
	Button53: 
	Button54: 
	Button55: 
	Button56: 
	Button57: 
	Button58: 
	Button59: 
	Button61: 
	Button62: 
	Button63: 
	Button64: 
	Button65: 
	Button66: 
	Button67: 
	Button68: 
	Button69: 
	Button71: 
	Button72: 
	Button73: 
	Button74: 
	Button75: 
	Button76: 
	Button77: 
	Button78: 
	Button79: 
	Button80: 
	Button81: 
	Button82: 
	Button83: 
	Button84: 
	Button86: 
	Button87: 
	Button88: 
	Button89: 
	Button90: 
	Button91: 
	Button92: 
	Button93: 
	Button94: 
	Button95: 
	Button96: 
	Button97: 
	Button98: 
	Button99: 
	Button100: 
	Button101: 
	Button102: 
	Button103: 
	Button104: 
	Button105: 
	Button106: 
	Button107: 
	Button108: 
	Button109: 
	Button110: 
	Button111: 
	Button112: 
	Button113: 
	Button114: 
	Button115: 
	Button116: 
	Button117: 
	Button118: 
	Button119: 
	Button120: 
	Button121: 
	Button122: 


