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W skład projektu budowlano-wykonawczego pn.:  
„Remont drogi gminnej nr  108728l w miejscowości Dąbie od km 0+000 do km 0+578 i od 
km 0+000  do   km 0+960, o łącznej długości 1538,0m 
 

1. Uzgodnienia i uprawnienia 
2. Opis techniczny 
3. Opinia dotycząca BHP 
4. Przedmiar robót 
5. Część rysunkowa 

rysunek nr 1:  Mapa orientacyjna 
rysunek nr 2:  Plan sytuacyjno – wysokościowy 
rysunek nr 3:  Przekroje normalne 
rysunek nr 4:  Przepust ø1200 
rysunek nr 5:  Zjazd publiczny 
rysunek nr 6:  Zaniżony krawężnik na zjeździe indywidualnym 
rysunek nr 7:  Ściek skarpowy 

6. Specyfikacje techniczne 
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KLAUZULA   NR   01/12/2011 
 
 
 
 
 
PROJEKT : 
 
 
 

 
REMONT DROGI GMINNEJ NR  108728L W 
MIEJSCOWOŚCI DĄBIE OD KM 0+000 DO KM 0+578 I OD 
KM 0+000  DO   KM 0+960, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 1538,0M 

 
 
SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI : 
 
UZGODNIENIA I UPRAWNIENIA 
OPIS TECHNICZNY 
OPINIA DOTYCZĄCA BHP 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 

 
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY I UZNANY ZA SPORZĄDZONY PRAWIDŁOWO, ZGODNIE  Z 

PRZEPISAMI I MOŻE BYĆ SKIEROWANY DO ZATWIERDZENIA Z NASTĘPUJĄCYMI 

UWAGAMI : 

 
BEZ UWAG 

 
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

                           WERYFIKATOR 
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Janów Lubelski: 22.12.2011 r. 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
  

 
 

 
OŚWIADCZAM ŻE, PROJEKT:  

REMONT DROGI GMINNEJ NR  108728L W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE OD KM 
0+000 DO KM 0+578 I OD KM 0+000  DO   KM 0+960,  

O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 1538,0M 
 

 
 

STADIUM : 

 

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 
ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z UMOWĄ I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU 

WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ ORAZ ZOSTAŁ SPRAWDZONY 

PRZEZ WERYFIKATORA. 

 

                                                                                       PROJEKTANT    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 7

 
 

 
 

 
 



 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 
 
 



 10

 
 

 



 11

 
 
 
 
 

 



 12

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 13

 
OPIS TECHNICZNY 

REMONT DROGI GMINNEJ NR  108728L W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE OD 
KM 0+000 DO KM 0+578 I OD KM 0+000  DO   KM 0+960, O ŁĄCZNEJ 

DŁUGOŚCI 1538,0M 
 

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
• Umowa z Gminą Modliborzyce  na wykonanie prac projektowych. 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r.). 

• Wymagania techniczne WT-1, WT-2, WT-3 

 

  

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na 

„Remont drogi gminnej nr  108728l w miejscowości Dąbie od km 0+000 do km 0+578 i od 

km 0+000  do   km 0+960, o łącznej długości 1538,0m” w zakresie obejmującym:   

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, 

- wykonanie poszerzenia do 5,0m na długości 90,0m, 

- odbudowy i odnowy  istniejących obiektów odwodnienia drogi i terenów przyległych, 

- budowa zjazdu na drogę boczną  

- wykonanie elementów wyposażenia ulic, 

- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym,  

- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- roboty wykończeniowe.  

Zlecona do opracowania dokumentacja techniczna ma na celu poprawę stanu technicznego 

drogi, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz odnowę urządzeń odwodnieniowych. 

 

II. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Objęty do opracowania remont drogi gminnej nr  108728l w miejscowości Dąbie od 

km 0+000 do km 0+578 i od km 0+000  do   km 0+960, znajduje się w obszarze 

terytorialnym gminy Modliborzyce. Początki osi dróg tj. km 0+000 założono odpowiednio na: 

- krawędzi nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 857 relacji  Modliborzyce – 

Wierzchowiska, koniec zaś na rozjeździe w km 0+578 

- krawędzi nawierzchni drogi krajowej nr 19 odc. Kraśnik - Janów Lubelski, koniec zaś 

na rozjeździe w km 0+960 

Końce remontowanych dróg krzyżują się na rozjeździe w miejscowości Dąbie, przy którym 
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zlokalizowany jest plac zabaw wraz z 000 parkingiem. 

- w km  0+578 dla drogi z początkien na krawędzi drogi wojewódzkiej 

- w km 0+960 dla drogi z początkiem na drodze krajowej nr19 

  

Objęte opracowaniem drogi przebiegają  przez ścisła zabudowę typu zagrodowego, na 

całej swojej długości posiadają  nawierzchnie bitumiczna o zmiennej szerokości od 3,0 do 

5,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia posiada spękania zmęczeniowe, 

koleiny oraz wykruszenia i dziury.  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne posiadają 

głównie nawierzchnie gruntową nie utwardzoną. 

Na długości opracowania dla drogi w km 0+000 – 0+578 zlokalizowano obiekty 

inżynierskie infrastruktury drogowej: 

- km 0+349 – przepust betonowy ø600 – stan dobry 

- km 0+387 – most drogowy – remont w zakresie nawierzchni 

- km 0+420 – przepust betonowy ø1000 – stan dobry 

- km 0+462 – przepust żelbetowy 2ø1000 – stan dobry 

- km 0+539 – przepust betonowy ø1200 – do odbudowy 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych dróg przebiega infrastruktura 

techniczna nie związana z drogą tj. napowietrzna linia niskiego i średniego napięcia, 

wodociąg, gazociąg oraz kabel teletechniczny. 

 

III. ELEMENTY PROJEKTOWANE 

Przed wykonaniem elementów projektowanych należy zakończyć roboty 

przygotowawcze związane z odhumusowaniem, karczowaniem i rozbiórką elementów dróg i 

przepustów. 

Zaprojektowano korektę nierówności istniejącej nawierzchni dróg poprzez wykonanie 

w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W w ilości średnio 100 kg/m2 oraz w-

warstwę scieralną z betonu asfaltowego AC11 S gr. 4cm. W km 0+330 do km 0+420 od drogi 

krajowej zaprojektowano poszerzenie istniejącej drogi  do 5,0m. Na połączeniu istniejącej 

konstrukcji drogi z nowoprojektowaną należy użyć geosiatki szklanej powlekanej bitumem o 

wytrzymałości 50kN w obydwu kierunkach. Spadek poprzeczny nawierzchni na łukach 

należy dostosować do istniejącego pochylenia. Nawierzchnie na rozjeździe należy wykonać 

sposób aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody, bez możliwości powstawania 

zastoisk wodnych. W km 0+539 od drogi wojewódzkiej zaprojektowano odbudowę przepustu 

ø1200 z kręgów żelbetowych typu WIPRO,  III klasy wytrzymałości. Ścianki czołowe 

przepustu należy wykonać jako zbrojone siatką prętów.  

Krawężniki zaprojektowano o wym. 15x30x100 na ławie z betonu C12/15, w miejscach 

wystepowania zjazdów indywidualnych krawężnik należy zaniżyć do 2 cm licząc od krawędzi 
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projektowanej w-wy ścieralnej.  

Pobocza dróg gminnych należy wykonać jako umocnione mieszanka kruszywa łamanego 

0/31,5  gr. 10cm. 

W km 0+136 do km 0+236 od drogi wojewódzkiej zaprojektowano barierę stalową ochronna 

typu SP-04. Projektowaną barierę należy wyposażyć w odcinki początkowe i końcowe oraz 

połączyć z istniejąca barierą. 

Znaki i tablice drogowe należy wykonać wielkości M (małe) zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 4 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

Roboty wykończeniowe należy rozpocząć po zakończeniu robót zasadniczych. 

Wyprofilowane skarpy należy obhumusować warstwą ziemi urodzajnej gr. 10cm i obsiać 

mieszaniną traw, teren przyległy do robót należy uporządkować oraz przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzyskać 

zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
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Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
odrębnymi przepisami. 

L Zakres robót: 
Przewidywany projektem budowlanym zakres robót to: 
- Karczowanie drzew i krzewów 
- Roboty rozbiórkowe 
- Zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej 
- Wykonanie wykopów 
- Wykonanie nasypów 
- Ustawianie krawężników  
- Wykonanie podbudów z kruszyw mineralnych 
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
- Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
- Roboty wykończeniowe 

           2. Wykaz istniejących obiektów. 
W obszarze objętym inwestycją zlokalizowano: 
- linie telekomunikacyjną 
- podziemną i napowietrzną linie energetyczną NN, SN 
- wodociąg 
- gazociąg 
 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przy karczowaniu drzew i karp należy zwrócić szczególną uwagę na 
podziemną infrastrukturę techniczną  

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 
− potrącenie    przez    pojazdy    mechaniczne    pracownika      lub    osób 

postronnych, 
- uszkodzenie   kończyn   dolnych   lub   górnych   podczas  robót 

ziemnych lub rozładunku materiałów, 
- uszkodzenia      kończyn      dolnych      przy    profilowaniu  i 

zagęszczania      warstw konstrukcyjnych 
- porażenie prądem w skutek naruszenia przewodu elektrycznego . 

 

5. Instruktarz pracowników. 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzić należy jako: 
− szkolenia wstępne, 
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− szkolenia okresowe 
Szkolenia wstępne / instruktaż ogólny / przechodzą wszyscy nowozatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono 
zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w 
Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz 
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku 
pracy / instruktarz stanowiskowy / powinien zapoznawać pracowników z 
zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy, sposobu 
ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinno być przeprowadzone raz na trzy 
lata. 
 
6. Środki zapobiegawcze. 
Przed wykonaniem robót oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy mają być 
zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych powinny być ustawione poręcze lub 
balustrady. W nocy miejsca wykonywania robót powinny być oświetlone. 
Podczas prowadzenia robót w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie: linii 
energetycznej, linii telekomunikacyjnej, wodociągu, gazociągu lub przyłączy 
sanitarnych, roboty te należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  W celu 
potwierdzenia faktycznego przebiegu urządzenia należy je  wyznaczyć 
geodezyjne a następnie odkopać ręcznie w co najmniej w dwóch miejscach w 
celu ustalenia faktycznego przebiegu, o fakcie tym należy zawiadomić 
właściciela sieci lub urządzenia. 
 
6. Roboty wykończeniowe. 
Stosować urządzenia, które posiadają osłony na częściach ruchomych: płyty 
wibracyjne, piły do cięcia nawierzchni. 
 
7. Ogólne środki 
Pracownicy powinni używać na terenie budowy:  

− ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomarańczowe), 
− hełmy ochronne, 
− rękawice wzmocnione skórą, 
− obuwie ochronne z wkładkami stalowymi ochraniającymi stopy, 
− na teranie budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, 
− teren budowy powinien być wyposażony w tablice informacyjną 

(inwestor, wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru, numery 
tel. alarmowych). 
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Lp. Kod Numer Wyszczególnienie Jednostk
CPV SST elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6
- D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1 D.01.01.01 Odtworzenie  trasy w terenie km 1,538
- 45112000-5 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów na terenach 
2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 

średnicy 10 ÷ 15 cm szt 20,00
3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 

średnicy 16 ÷ 35cm szt 6,00
4 Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 

krzaków 1000/ha                                                       ha 0,05
- D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
5 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z 

poboczy. grubość warstwy do 10 cm wraz z 
odwiezieniem na odległość do 1,0 km                                                                                                  m3 204,30
obmiar:
-km 0+000 - 0+960 (960,0*2*0,75*0,1=144,0) m3 144,00
-km 0+000 - 0+578 (578,0*2*0,5*0,1=87,80) m3 57,80
-rozjazd w km 0+960 (50,0*0,5*0,1=2,5) m3 2,50

6 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
grubość warstwy do 30 cm wraz z odwiezieniem na 
odległość do 1,0 km                                                                                                  m3 192,00
obmiar:
-poszeżenie km 0+330 - 0+420 m3 180,00
-zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m3 12,00

- D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg

7
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na ławie 
betonowej                           m 95,00
obmiar:
-km 0+450 - 0+530 str. lewa m 80,00
-dojazdy do mostu m 15,00

8
Rozebranie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej 
gr. 4 cm m2 99,00
obmiar:
- odbudowa przepustu w km 0+539 (4,0x5,0=20,0) m2 20,00
- odbudowa przełomów drogowych m2 50,00
- rozebranie nawierzchni na kapach chodnikowych 
mostu m2 29,00

9
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubośc warstwy 25 cm m2 99,00
obmiar:  j.w.

10
Rozebranie 2 szt. murków czołowych przepustu 
rurowego o śred. 1200 mm i ławy betonowej    m3 5,20
obmiar:
- przepust w km 0+539 m3 5,20

11
Rozebranie części przelotowej przepustu rurowego o 
śred. 1200 mm m 5,00
obmiar:
- przepust w km 0+539 m 5,00

12
Frezowanie nawierzchni asfaltowej przy użyciu frezarki 
na moście, głębokość frezowania 2 cm          10,0*6,0 m2 60,00

13

Frezowanie nawierzchni asfaltowej przy użyciu 
frezarki, średnia głębokość frezowania 4 cm          
90,0*5,0 m2 450,00

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej nr 108728L w miejscowości Dąbie od km 0+000 do km 0+578

 i od km 0+000 do km 0+960, o łacznej długości 1538m
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- D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

14 Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40 
m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km.  grunt kat. 
III m3 340,00

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z 
dokopu m3 100,00

- D.03.00.00 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
15 Odbudowa przepustu żelbetowego o średnicy 

1200mm m 7,50
Obmiar:
- beton fundamentu murków czołowych C20/25 m3 1,54
- beton murków czołowych C25/30 m3 3,63
- stal zbrojeniowa BST 500S kg 171,00
- część przelotowa z kręgów żelbetowych o średn. 
1200m m 7,50
- ława z kruszywa łamanego m3 5,55
- zasypka przepustu m3 10,00

- D.04.00.00  PODBUDOWY

16 D.04.02.02 Wykonanie warstwy odsączajęcej gr 15 cm m2 105,60
obmiar:
-mijanka km 0+060 - 0+085 m2 63,80
-zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m2 41,80
- odbudowa przepustu w km 0+539 m2 27,20

- D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

17 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 15 025,14
18 Skropienie warstw niebitumicznych m2 251,70

Obmiar:
- poszeżenie km 0+330 - 0+420 m2 189,00
- zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m2 39,90
- odbudowa przepustu w km 0+539 m2 22,80

19 Skropienie warstw bitumicznych m2 14 773,44
Obmiar:
- skropienie istn. podbudowy m2 7 423,04
- skropienie w-wy wiążącej i/lub wyrównawczej m2 7 350,40

- Podbudowa z kruszywa łamanego
20 D.04.04.02 Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem 

kamiennym. Grubość warstwy do 10 cm Mg 15,00
21 D.04.04.02 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 
cm m2 258,26
Obmiar:
- poszeżenie km 0+330 - 0+420 m2 192,60
- zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m2 40,66
- odbudowa przepustu w km 0+539 m2 25,00

22 D.04.04.02 Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 
cm m2 251,70
Obmiar:
- poszeżenie km 0+330 - 0+420 m2 189,00
- zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m2 39,90
- odbudowa przepustu w km 0+539 m2 22,80
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- D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 

- D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
23 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego AC16 Mg 764,29
Obmiar:
- droga gminna od drogi krajowej nr 19 Mg 397,32
- droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 867 Mg 242,97
- zatoka w km 0+883-0+915 Mg 8,00
- rozjazd w km 0+960 Mg 116,00

24 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążacej z betonu asfaltowego 
AC16 grub. 4 cm m2 245,74
Obmiar:
- poszeżenie km 0+330 - 0+420 m2 185,40
- zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m2 39,14
- odbudowa przepustu w km 0+539 m2 21,20

25 D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
AC11 grub. 4 cm m2 7 350,40
Obmiar:
- droga gminna od drogi krajowej nr 19 m2 4 220,00
- droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 867 m2 2 512,40
- zjazd publiczny w km 0+412 str prawa m2 38,00
- rozjazd w km 0+960 m2 580,00

- D.05.03.26a Geosiatka pod nawiezchnie asfaltowe
26 Zapezpieczenie geosiatką przed spękaniami 

nawierzchni asfaltowej m2 90,00
Obmiar:
- poszeżenie km 0+330 - 0+420 m2 90,00

- D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- D.06.01.01 Umocnienie skarp

27 Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości 
warstwy humusu 5 cm m2 939,00
Obmiar:
-km 0+330 - 0+956 str prawa m2 939,00

- D.06.03.01
Umocnienie poboczy

28 D.06.03.01 Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie, o szer. 0,75 m, grubość 
w-wy 10 cm            m2 495,00
Obmiar:
Droga gminna od drogi krajowej nr 19
- km 0+000 - 0+330 str prawa i lewa m2 495,00

29 D.06.03.01 Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie, o szer. 0,50 m, grubość 
w-wy 10 cm            m2 930,50
Obmiar:
Droga gminna od drogi krajowej nr 19
- km 0+330 - 0+960 str. prawa m2 315,00
Droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 867
- km 0+000 - 0+578 str prawa i lewa m2 578,00
- rozjazd w km 0+960 m2 37,50

- D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.05.01 Bariery ochronne

30 Ustawienie barier stalowych drogowych SP 04 m 200,00
Obmiar:
- droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 867 m 200,00
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D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

31 Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o 
średnicy 70mm szt. 6,00

32
Ustawienie znaków drogowych trójkatnych foliowanych szt. 2,00

33 Ustawienie znaków drogowych, drogowskazów 
jednoramiennych o pow. 0,3 m2 foliowanych szt. 2,00

- D.08.00.00 ELEMENTU ULIC
D.08.01.01 Krawęzniki betonowe

34 Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na 
ławie z betonu C12/15 m 1 345,00
Obmiar:
- droga gminna od drogi krajowej nr 19 m 1 219,00
- droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 867 m 52,00
- rozjazd w km 0+960 m 74,00

D.08.05.01 Ścieki

35 Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów 
betonowych (ściek skarpowy trapezowy) wg. KPED 
01.24 m 40,00
Obmiar:
- droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 867 km 
0+539 szt.2 m 20,00
ROBOTY MOSTOWE

36

Brukowanie na podsypce cementowo - piaskowej 
stożków mostu, kostką brukową betonową,                               
10,0 m2*2 szt. m2 20,00

37
Oczyszczenie stożków i schodów przy moście - 25,0 
m2*2 szt. m2 50,00

38
Wykonanie chodników na moście z masy asfaltowej o 
grubości 4cm m2 29,00

39
Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie poręczy 
mostowych m 36,00


