
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przyrodniczym terenem rekreacyjnym celem przeciwdziałania de-
gradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w ramach Osi Priorytetowej V Ochrony Środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Pod-
działanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Strzelce Wielkie. Teren opracowania obejmuje 1 obszar:
 
. obszar C obręb Wistka, działka o nr ewid. 631
 
 
 
Zamierzenie budowlano-przyrodnicze realizowane będzie jako zagospodarowanie rozległego terenu o wyjątkowych walorach przyrodniczych,
gdzie występują rzadkie gatunki ptaków, roślinności Rezerwat "Murowaniec", użytek leśny "Wolskie Bagna" o łącznej powierzchni |ok. 30 443,
00 m2. Szczegółowy opis przyrodniczy z występującymi gatunkami, drzew, roślinności, ptactwa jest załącznikiem Nr 1 do PFU. Tereny prze-
znaczone pod lokalizację ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, zielenią, miejscami parkingo-
wymi, oświetleniem, urządzeniami dydaktycznymi obecnie jest niezagospodarowany, nieurządzony lub jedynie częściowo niestarannie zagos-
podarowany. Celem projektowanego zamierzenia jest przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzel-
ce Wielkie zarówno przez mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie jak i okolicznych mieszkańców i gości. Projektowane zagospodarowanie tere-
nów wraz z towarzyszącymi urządzeniami jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
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ścieżka dydaktyczna Strzelce Wielkie obszar C.ath Przedmiar robót

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

Wycena wykonania ścieżki dydaktycznej wraz z przyrodniczym terenem rekreacyjnym celem przeciwdziałania degradacji środo-
wiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie

1 Urządzenia małej architektury zagospodarowanie terenu obszar C

1.1 Zagospodarowanie terenu obszar C

1
d.1.1

001
wycena indy-
widualna

Stojak na rowery. Stojak betonowy łączony profilami stalowymi.

Obmiar:
1 szt

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

005
wycena indy-
widualna

Kosz na smieci betonowy. Kosz betonowy na śmieci z metalową kopułą zadaszaja-
cą. Kosz o pojemności 40 l, wysokości max 90cm. Przytwierdzenie kosza poprzez
wwiercenie w podłoże pręta
montażowego.
Wysokość (cm): 90
Średnica (cm): górna - 48, dolna 48
Pojemność (l): 40
Waga (kg): 140
Materiał: kamień płukany, grysy.

Obmiar:
1 szt

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1

007
wycena indy-
widualna

Zestaw stoli plus dwie ławki. Zestaw składa się z dwóch ławek betonowych z
drewnianym siedziskiem w kształcie łuku + stół okrągły na betonowej nodze z
drewnianym blatem. Stół o wysokości ok 80cm, średnica blatu 100cm Sposób
przytwierdzenia poprze wwiercenie w podłoże pręta montażowego.
Średnica blatu około (cm): 100
Wysokość około (cm): 80
Waga (kg): całego zestawu około 1000 kg
Listwy (cm) - grubość 4 cm
Blat i siedziska wykonane z drewna świerkowego lakierobejcami i lakierowany.

Obmiar:
1 szt

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

006
wycena indy-
widualna

Tablica edukacyjna. Tablica z informacjami przy każdym ze stanowisk edukacyj-
nych . Tablice wykonane z drewna dębowego, z naturalnymi kształtami konarów, z
zadaszeniem. Wymiary: 70x100 cm. Tablice z napisami odpornymi na UV i warun-
ki atmosferyczne.

Obmiar:
1 szt

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

Przedmiar robót
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