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Kosztorys Zagospodarowanie Terenu w sasiedztwie 
zabytkowych piecow wapienniczych w Gogolinie

1 Element Roboty ogólnobudowlane i drogowe

1.1 1 KNR 201/109/1 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste ha 0,03

1.2 1,2 KNR 201/111/2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, 

drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem m2 300,00

1.3 2 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe, 

lotniska ha 0,36

1.4 2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy 

spycharek, grubość warstwy do 15˙cm - na odkład m2 3 000,00

1.5 2 KNR 201/203/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t m3 180,00

1.6 2 KNR 201/214/4 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze

rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 

samochodami samowyładowczymi, po drogach 

utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 180,00

1.7 3 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i 

fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 

cm - fundamenty pod pow terenu szacunkowo m3 100,00

1.8 2 KNR 

401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km m3 100,00

1.9 2 KNR 

401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 150,00

1.10 4 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników,

mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm m2 940,00

1.11 4 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników,

mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości m2 940,00

1.12 4 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników,

mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości  - dodatek na korytowanie pod 

miejsca postojowe m2 290,00

1.13 5 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 6˙cm m2 940,00
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1.14 5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa , grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15˙cm - kruszywo łamane 0-32 - analogia m2 940,00

1.15 5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za

każdy dalszy 1˙cm grubości - dodatek pod miejsca 

postojowe m2 290,00

1.16 6 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80˙mm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kostka typu 

starobruk - analogia m2 940,00

1.17 8 KNR 231/402/4 Ławy pod obramowania z granitu , betonowa z oporem m3 27,60

1.18 6 KNR 231/403/3 Obramowania chodników z kostki granitowej 15x17  na 

podsypce cementowo-piaskowej - analogia m 690,00

1.19 7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża , betonowa z oporem m3 3,00

1.20 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 45,000

1.21 7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 23,000

1.22 6,9 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z profilowanego kamienia wapiennego na 

podsypce piaskowej 50 mm z wypełnieniem spoin miałem 

kamiennym - analogia m2 7,50

1.23 Ułożenie pasów - murków z kamienia wapiennego - 

wysokość ok 70 cm m3 8,50

1.24 3 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub 

żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach tramwajowych, na 

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  - 

rozebranie starej nawierzchni z kostki - nastykach i w 

miesjcu wykopu pod kanalizację deszczową - analogia - 

kostka na odkład m2 205,00

1.25 5 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 6˙cm m2 205,00

1.26 5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa , grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15˙cm - kruszywo łamane 0-32 - analogia m2 205,00

1.27 5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za

każdy dalszy 1˙cm grubości - dodatek pod miejsca 

postojowe m2 205,00

1.28 5 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80˙mm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kostka z 

rozbiórki + 10% nowej ( wymiana uszkodzonej ) m2 205,00

1.29 2 Dostawa ziemi urodzajnej pod tereny zielone z tarnspotrem

i rozładunkiem  - grubość 15 cm m3 410,00
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1.30 2 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 430,00

1.31 2 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 

transportem taczkami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 430,00

1.32 2 KNR 221/404/2 Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia,

kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 ha 0,040

1.33 10 Dostawa i montaż ławek parkowych typu CARPI ZIEGLER z 

wykonaniem fundamentów szt 9,00

1.34 11 Dostawa i montaż tablic informacyjnych typu STU REKLAMA szt 8,00

1.35 12 Dostawa i montaz koszy na śmieci typu ZIEGLER z betonu 

płukanego szt 6,00

1.36 13 Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego h=1.53 m typu

Beatfence Nylofor 3D z wykonaniem fundamentów 

ogrodzenia mb 100,00

1.37 Dostawa i montaż stojaków na rowery szt 4,000


