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gww_99 pracownia projektowa 
 mgr inż. arch  Andrzej Wolański

42-400 Zawiercie 
 ul. Powstańców Śląskich 12/63

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
ADRES INWESTYCJI   :     42-421 Włodowice m.Góra Włodowska
INWESTOR   :     Gmina Włodowice 
ADRES INWESTORA   :     42-421 Włodowice ul.Krakowska 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Michał.M.Mrówka (ogólno-budowlana )
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch. Andrzej Wolański (architektoniczna)
DATA OPRACOWANIA   :     23.02.2019

Poziom cen   :     1 kw. 19

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
 sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
 robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa "sekocenbud” na dzień
sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej.
Gmina Włodowice z siedzibą przy 
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
 
 Projekt architektoniczno - budowlany 
DANE LICZBOWE   
1 powierzchnia terenu inwestycji: 
dz. nr. ew. 2094 [obręb ewidencyjny: 0001 Góra Włodowska]
[jednostka ewidencyjna: 241609_2 Włodowice] 4990 m2 (100,00%)
2 Powierzchnia obiektów  - -
3 Powierzchnia przeznaczona pod OSA - powierzchnia biologicznie czynna objęta opracowaniem 270,00 m2 
4 Powierzchnia terenów utwardzonych 120,10 m2 (20,58 %)
5 Pozostała powierzchnia biologicznie czynna nie objęta opracowaniem (w tym zieleń niska, średniowysoka i zadrzewienie)  50,50 m2
(8,65 %)
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
" Mapa do celów projektowych  1:500_ P.2416021.2018.239  Z DNIA  04.05.2018r
" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia  
      z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
" Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. z dnia 11 lipca 2003r. Nr 121, poz.1137
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r. 
      Nr 120, poz. 1133
" PN-EN 16630:2015-06 "Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań"
Norma Europejska określa ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na
stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych. W niniejszej normie nie uwzględniono wyposażenia zasilanego elektrycznie,
obiektów do treningu funkcjonalnego (zazwyczaj z osobnymi obciążnikami) ani torów przeszkód typu wojskowego. Wyposażenie prze-
znaczone jest dla młodzieży i dorosłych lub użytkowników o wzroście ponad 1400 mm, celem stosowania wyposażenia do ćwiczeń jest
promowanie zajęć fitness. Wyposażenie placów zabaw dla dzieci (seria EN 1176), stacjonarny sprzęt treningowy znajdujący się w po-
mieszczeniach (seria EN 957) lub ogólnodostępny wielofunkcyjny sprzęt sportowy (EN 15312) nie zostały uwzględnione w niniejszej nor-
mie, nawet jeżeli spełniają wymagania każdej z tych Norm Europejskich. UWAGA W niniejszej normie "wyposażenie siłowni plenero-
wych zainstalowane na stałe" nazywane jest w skrócie "wyposażeniem siłowni".
" Zlecenie inwestora
" Uchwała NR 135/XIX/2004 Rady Gminy Włodowice z dnia 07.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice.
 
2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI.
Inwestycja obejmuje budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) - WERSJA PODSTAWOWA. 
W skład Otwartej Strefy Aktywności wchodzi wyposażenie siłowni plenerowej - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: 6 urządzeń róż-
nych (3 podwójne) oraz wyposażenie strefy relaksu: 4 ławki oraz 
2 urządzenia edukacyjne. Elementem uzupełniającym jest nasadzenie 4 krzewów ozdobnych montaż dwóch tablic oraz kosza na śmieci.
Przestrzeń która zostanie zaprojektowana będzie tworzyła zgrupowanie elementów siłowni, na terenie przestrzeni ogólnodostępnej. Pro-
jektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie nie utwardzonym [nawierzchnia trawiasta]. Projekt zakłada zachowanie nawierzchni
trawiastej jako nawierzchni bezpiecznej. 
 
Budowa siłowni zewnętrznej  obejmować będzie działkę o nr ew.: 
 2094/2 [obręb ewidencyjny: 0001 Góra Włodowska] [jednostka ewidencyjna: 241609_2 Włodowice]
Założenia projektowe wykonania Otwartej Strefy Aktywności:
 
2.1. Przygotowanie placu budowy.
- usunięcie trawy, korzeni wraz z usunięciem ziemi 
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu wraz z wywiezieniem 
 
2.2. Roboty montażowe
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń
- wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy relaksu
- wykonanie prac niwelacyjnych pod ułożenie urządzeń
- wykonanie prac związanych z montażem wg projektu zagospodarowania terenu
- zakup i montaż 
 
2.3. Specyfikacja urządzeń:
UWAGA: DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH, MATERIAŁO-
WYCH I GABARYTOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU PODANE MATERIAŁY MA-
JĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY. EWENTUALNE ZMIANY PO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA.
 
2.3.1 Siłownia plenerowa.
 
1. Wioślarz. 1 sztuka.
- funkcja: Wzmacnia i buduje mięśnie górne i dolne kończyn, klatki piersiowej i brzucha. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
- ćwiczenie: Usiądź na siedzisko, złap rękoma za uchwyt, umieść nogi na platformach. Wyprostuj ciało jednocześnie przyciągając do sie-
bie uchwyty. Wróć do pozycji wyjściowej. 
- maksymalna waga ćwiczącego: 155 kg
- minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm
- wymiary: długość: 1520 x szerokość: 598 x wysokość: 1520 mm
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm 
- bezpieczna strefa: 544 x 399m, powierzchnia 18,7m2 (razem dla urządzenia 1 i 2)
- materiał: 
" Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 - ? 193,7 x 4,0 mm. 
" Konstrukcja nośna ze stalowych rur ? 60,3 x 3,2 mm.
" Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ? 31,8 x 3,6 mm, oraz ? 48,3 x 3,2 mm.
" Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). 
" Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym.
" Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i na-
kładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 
" Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkładem wysokocynkowym. 
" Powłoka zewnętrzna - farby proszkowe poliestrowe. 
" Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
- kolor: zielony/ limonka
- sposób mocowania: fundament żelbetowy, Głębokość posadowieni A 1,2 m
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
2. Biegacz. 1 sztuka.
- funkcja: Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową.
- ćwiczenie: Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Wyprostuj plecy i poruszaj nogami w przód i tył.
- maksymalna waga ćwiczącego: 155 kg
- minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm
- wymiary: długość: 920 mm x szerokość: 945 mm x wysokość: 1520 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm 
- bezpieczna strefa: 544 x 399m, powierzchnia 18,7m2 (razem dla urządzenia 1 i 2)
- materiał: 
" Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 - ? 193,7 x 4,0 mm. 
" Konstrukcja nośna ze stalowych rur ? 60,3 x 3,2 mm.
" Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ? 31,8 x 3,6 mm, oraz ? 48,3 x 3,2 mm. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręca-
ne za pomocą śruby z gwintem metrycznym. 
" Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone
" przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki.
" Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkładem wysokocynkowym.
" Powłoka zewnętrzna - farby proszkowe poliestrowe. 
" Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
- kolor: zielony/ limonka
- sposób mocowania: fundament żelbetowy, Głębokość posadowienia 1,2 m
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
3. Twister. 1 sztuka.
- funkcja: Wzmacnia mięśnie brzucha, aktywuje pracę stawów biodrowych, poprawia koordynację ruchową..
- ćwiczenie: Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Używając mięśni bioder i brzucha wpraw platformy w ruch skrętny.
- maksymalna waga ćwiczącego: 155 kg
- minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm
- wymiary: długość: 858 mm x szerokość: 612 mm x wysokość: 1679 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm 
- bezpieczna strefa: 538 x 371m, powierzchnia 17,8m2 (razem dla urządzenia 3 i 4)
- kolor: zielony/ limonka
- sposób mocowania: fundament żelbetowy, Głębokość posadowienia 1,2 m
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
4. Narciarz. 1 sztuka.
- funkcja: Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową.
- ćwiczenie: Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Wyprostuj plecy i wykonuj naprzemienne ruchy nogami w przód i tył
- m- maksymalna waga ćwiczącego: 155 kg
inimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm
- wymiary: długość: 1344 mm x szerokość: 714 mm x wysokość: 1640 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
- bezpieczna strefa: 538 x 371m, powierzchnia 17,8m2 (razem dla urządzenia 3 i 4)
- kolor: zielony/ limonka
- sposób mocowania: fundament żelbetowy, Głębokość posadowienia 1,2 m
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
5. Motyl. 1 sztuka.
- funkcja: Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.
- ćwiczenie: Usiądź wygodnie. Umieść nogi na platformach. Złap rękoma oba uchwyty. Przyciągnij je do siebie płynnym ruchem. Następ-
nie powróć do pozycji wyjściowej.
- maksymalna waga ćwiczącego: 155 kg
- minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm
- wymiary: długość:1285 mm x szerokość: 473 mm x wysokość: 2020 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm
- bezpieczna strefa: 573 x 385m, powierzchnia 18,9m2 (razem dla urządzenia 5 i 6)
- kolor: zielony/ limonka
- sposób mocowania: fundament żelbetowy, Głębokość posadowienia 1,2 m
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
6. Podciągacz. 1 sztuka.
- funkcja: Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.
- ćwiczenie: Usiądź wygodnie. Umieść nogi na platformach. Złap rękoma oba uchwyty. Przyciągnij je do siebie płynnym ruchem, ugina
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

jąc ręce.
- maksymalna waga ćwiczącego: 155 kg
- minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm
- wymiary: długość: 1391 mm x szerokość: 846 mm x wysokość: 2020 mm
wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm
- bezpieczna strefa: 573 x 385m, powierzchnia 18,9m2 (razem dla urządzenia 5 i 6)
- kolor: zielony/ limonka
- sposób mocowania: fundament żelbetowy, Głębokość posadowienia 1,2 m
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
2.3.2 Strefa relaksu.
 
7. Stół betonowy do gry (szachy) - blat + 4 taborety. Urządzenie edukacyjne. 1 komplet.
- wymiary: stół z 4 taboretami /180x180/ cm, blat: 85x85x8 cm, wysokość 76 cm  
- kolor: beton naturalny, listwy z drewna liściastego 
- sposób mocowania: Wersja do wkopania: stosuje się ją na podłożu miękkim
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
8. Kółko i krzyżyk. Urządzenie edukacyjne. 1 sztuka.
- wymiary: wysokość: 160 cm , szerokość: 90 cm, głębokość: 13 cm
- sposób mocowania: do zabetonowania (podstawy przedłużone)
- zgodność z normą: PN-EN 16630:2015
 
9. Ławka stalowa z oparciem. 4 sztuki
- wymiary: długość 180 cm, szerokość 66 cm, wysokość 79 cm
- sposób mocowania: zabetonowanie (podstawy przedłużone)
- widok poglądowy:
10. Tablica informacyjna. 2 sztuki.
- wymiary: długość: 560 mm x szerokość: 60,3 mm x wysokość: 2010 mm
" Tablica nr 1 170x40cm, Tablica nr 2 60x80cm.
 
- Tablica nr 1: informacyjna przeznaczona dla regulaminu korzystania z OSA. Treść regulaminu zgodnie załącznikiem do Uchwały Nr
128/XVI/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.09.2016r. pt. "Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Włodo-
wice."
 
- Tablica nr 2: informacyjna, przeznaczona dla obowiązku informacyjnego przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków
funduszu rozwoju kultury fizycznej (FRKF). Treść regulaminu zgodnie z:  "Wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych przy zada-
niach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej (FRKF) w ramach programu rozwoju małej infras-
truktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018." oraz wg. wzoru:
11. Kosz na śmieci. 1 sztuka.
- wymiary: wysokość 60 cm, średnica 45 cm, 
- materiały: konstrukcja: stal lakierowana
 
2.3.3 Nasadzenia.
 
12a. Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius)
Docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
Barwa kwiatów: biała, Barwa liści/igieł: zielona
Stanowiska słoneczne i półcieniste
Sadzonka 4-letnia (C2)
 
12b: Forsycja pośrednia (Forsythia intermedia Minigold)
Docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
Barwa kwiatów: żółta, Barwa liści/igieł: zielona
Stanowiska słoneczne i półcieniste
Odmiana nadaje się do nasadzeń na terenach miejskich
Sadzonka 4-letnia (C2)
 
2.4. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac montażowych poszczególnych elementów placu zabaw.
 
3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń urządzeń edukacyjnych i dla strefy re-
laksu (Otwarta Strefa Aktywności - Wersja podstawowa) zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz ze specyfikacją danego pro-
ducenta. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
 
4. DANE O TERENIE.
Działka na której usytuowana będzie przedmiotowa inwestycja o nr ew.: 
2094/2 [obręb ewidencyjny: 0001 Góra Włodowska]
[jednostka ewidencyjna: 241609_2 Włodowice, położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług publicznych. Przeznacze-
nie uzupełniające: obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, zadrzewienia, zakrze-
wienia itp.
Działka na której przewidziana jest inwestycja jest zabudowana: obiektami o  funkcji sportowej (boiska sportowe), urządzeniami placu
zabaw, oraz elementami małej architektury (altana, ławki, kosze).
Teren działki w miejscu lokalizacji nowoprojektowanej siłowni zewnętrznej  nie posiada spadku i jest stosunkowo równy, przyjęty na po-
ziomie 353,30m n.p.m. 
Działka graniczy od strony:
3.1 zachodniej 2094/3
3.2 północnej 2759 dr
3.3 wschodniej 2768 dr
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.4 południowej 2094/1
 
Działka w obszarze objętym opracowaniem jest terenem uzbrojonym: 
- istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej kd300 
- sieć wodociągowa,
- ciepłociąg cD
- teletechniczna tD.
5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Teren zewnętrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do potrzeb osób niepełnosprawnych:
a) Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%.
b) Teren objętym opracowaniem zaprojektowany wg poniższych parametrów:
1 Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%.
2 Wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni będą  umieszczone poza główną przestrzenią komunikacyjną.
3 Schody i pochylnie muszą być umieszczane w taki sposób, żeby nie zawężać minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (rmi
§ 293 ust. 4 i 5) - nie dotyczy.
4 W szerokości drzwi wejściowych do budynku nie mogą być umieszczane żadne elementy wystające ponad płaszczyznę nawierzchni
(odboje, skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urządzenia) (rmi § 294 ust. 3).
5 Minimum 5% miejsc parkingowych powinno być przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sposób zaprojektowania, wykonania i umiejscowienia ogrodzeń, bram  i furtek nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt (rmi §
41 ust. 1). 
6 Furtki powinny być zaprojektowane w taki sposób, żeby nie utrudniały  dostępu osobom niepełnosprawnym  (rmi § 42 ust. 2).
7 Na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie mogą znajdować się ostro zakończone elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podob-
ne wyroby i materiały (rmi § 41 ust. 2). 
6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZ-
NEGO.
Dotyczy obiektów usługowych, produkcyjnych i technicznych. 
Nie dotyczy w/w inwestycji.
            
7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWIS-
KO.
Projektowany obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem:
 
7.1 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
 
7.2 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg rozprzestrzeniania się)
 
7.3 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
 
7.4 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń
(parametry czynników i zasięg rozprzestrzeniania się),
 
7.5 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  
 
Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia rapor-
tu o  oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) planowana inwestycja nie kwalifikuje się do sporządze-
nia raportu.
Przewidywana ilość drzew do wycięcia - nie dotyczy
Inwestycja nie ma wpływu negatywnego na środowisko. 
Wszystkie projektowane nawierzchnie są szczelne i nie pylą, zastosowane materiały budowlane będą posiadały atesty spełniające aktu-
alne normy. 
 
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
 
Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana-
mi rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materiały i elementy budynku speł-
niają  wymagania ochrony przeciwpożarowej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.   
Zastosowane elementy budynku posiadają odpowiednią odporności  wg PN - B - 
02851-1:1997. Projektowany obiekt kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania jako obiekt małej architektury.
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Zagosp GóraWł V_2_01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze - rozbiórki 
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01 z.o.
2.9. 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 10 cm za pomocą
spycharek - roboty wykonywane przy istniejącym drzewostanie na terenie
opracowania

m2

270.00 m2 270.000
RAZEM 270.000

2
d.1

KNR-W 2-01
0225-01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. I-II

m2

270.00 m2 270.000
RAZEM 270.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0109-02
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km (grunt kat. III) m3

270.00*0.10 m3 27.000
RAZEM 27.000

2 45200000-9 Prace konstrukcyjne- fundamantowanie i zabudowa urządzeń sportowych 
4

d.2 kalk. własna
Zakup, transport i dostawa urządzeń sportowych na plac budowy szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2 kalk. własna

Montaz urządzeń sportowych na terenie objętym inwestycją szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Wioślarz
Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych
Wymiary: 152x59,8x152 cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Biegacz
Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych
Wymiary: 92x94,5x152 cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2 kalk. własna

Słup nośny do urządzenia sportowego-  słup nośny mały szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Twister
Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych
Wymiary: 85,8x61,2x167,9 cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Narciarz
Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych
Wymiary: 134,4x71,4x164,0 cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2 kalk. własna

Słup nośny do urządzenia sportowego-  słup nośny mały szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Motyl
Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych
Wymiary: 128,5x47,3x202,0 cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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Zagosp GóraWł V_2_01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.2 kalk. własna
Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Podciągacz
Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych
Wymiary: 139,1x84,6x202,0 cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2 kalk. własna

Słup nośny do urządzenia sportowego-  słup nośny duży szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Tablica informacyjna (REGULAMIN, TABLICA MSiT)
Tablica: REG. 170x40 cm. MSiT 60x80cm
Wymiary:56x6x201cm

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2 kalk. własna

Wyposażenie siłowni plenerowej: 

Tablica informacyjna treści unijne 80/60

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Prace konstrukcyjne- fundamantowanie i zabudowa urządzeń małej architektury 
17

d.3 kalk. własna
Zakup, transport i dostawa urządzeń małej architektury na plac budowy szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3 kalk. własna

Montaz urządzeń małej architektury na terenie objętym inwestycją szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3 kalk. własna

Wyposażenie placu w urządzenia małej architektury: 

Ławka stalowa z oparciem
Listwy z drewna iglastego
Wymiary: 180x66x79cm
Ilość: 4 szt.

szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

20
d.3 kalk. własna

Wyposażenie placu w urządzenia małej architektury: 

Zestaw: stół betonowy do gry w szachy z 4 taboretami
Urządzenie edukacyjne
Wymiary: 180x180x76 cm (Blat: 85x85x8cm)
Ilość: 1 szt.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3 kalk. własna

Wyposażenie placu w urządzenia małej architektury: 

Kosz na śmieci
Wymiary: 60 cm, średnica 45 cm,
Ilość: 1 szt.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3 kalk. własna

Wyposażenie placu w urządzenia małej architektury: 

Kosz na śmieci
Wymiary: 60 cm, średnica 45 cm,
Ilość: 1 szt.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3 kalk. własna

Wyposażenie placu w urządzenia małej architektury: 

Kółko i krzyżyk
Urządzenie edukacyjne
Wymiary: 160x90x13cm
Ilość: 1 szt.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 45400000-1 Zagospodarowanie zieleni
24

d.4
KNR 2-21
0410-01
analogia

Przygotowanie terenu pod obsadzenie z uzupełnieniem gleby rodzimej warst-
wą ziemi o grubości 5 cm- docelowo 10cm
Krotność = 2

m2

270.00 m2 270.000

- 7 -
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Zagosp GóraWł V_2_01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 270.000

25
d.4

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

270.00*0.10 m3 27.000
RAZEM 27.000

26
d.4

KNR 2-21
0201-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnio-
nym

m2

270.00 m2 270.000
RAZEM 270.000

27
d.4

KNR 2-21
0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i  samosiewów na terenie zadrzewionym środkiem che-
micznym - przygotowanie pod zasiew trawy

m2

270.00 m2 270.000
RAZEM 270.000

28
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

270.00 m2 270.000
RAZEM 270.000

29
d.4

KNR 2-21
0301-02
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
Forsycja pośrednia (Forsythia intermedia Minigold)
Docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
Barwa kwiatów: żółta, Barwa liści/igieł: zielona
Stanowiska słoneczne i półcieniste
Odmiana nadaje się do nasadzeń na terenach miejskich
Sadzonka 4-letnia (

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.4

KNR 2-21
0301-02
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius)
Docelowa wysokość: od 2 m do 3 m
Barwa kwiatów: biała, Barwa liści/igieł: zielona
Stanowiska słoneczne i półcieniste
Sadzonka 4-letnia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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