
Kosztorys

Obiekt POLANA PIKNIKOWA

Budowa Skrzynki, ul. Le�na, działka nr ewid. 57/27 i 57/34

Inwestor GMINA KÓRNIK, Plac Niepodległo�ci1, 62-035 Kórnik

Kórnik listopad 2013r



 
 

Zaprojektowano polanę piknikową w Skrzynkach, przy ul. Leśnej (droga serwisowa ul. 

Poznańskiej). 

W skład polany piknikowej wchodzić będą urządzenia przeznaczone do gier i zabaw: 

− Domek ze zjeżdżalnią, 

− Huśtawka podwójna, 

− Huśtawka ptasie gniazdo, 

− Huśtawka ważka, 

− 2 Bujaki, 

− Karuzela tarczowa z siedziskami. 

Wszystkie przyrządy zostaną ustawione z zachowaniem stref bezpiecznego 

użytkowania o nawierzchni zgodnej z PN-EN 1177. 

 

Dla osób odpoczywających na terenie polany zaprojektowano altanę parkową z 

zadaszeniem, pozwalającą schować się przed nadmiernym słońcem lub deszczem. Obok 

altany mieścić się będzie grill z usytuowanymi wokół ławkami. 

 

Dla osób korzystających z polany zapewnione będą również 4 miejsca parkingowe na 

terenie działki, każde o wymiarach 3,6x6,0m (dostępne również dla osób 

niepełnosprawnych).  

Opracowywany obszar (poza wjazdem i strefą parkowania, a także strefą bezpiecznego 

użytkowania przyrządu) wyłożony będzie darnią. 

Docelowo projektuje się ogrodzenie całego terenu inwestycji siatką na słupkach 

stalowych o wysokości 1,5m z bramą  szerokości 4,0m i furtką. 

  

Nie projektuje się uzbrojenia terenu na potrzeby projektowanej inwestycji.  Z uwagi na 

sieć kanalizacji sanitarnej 300 projektuje się pas ochronny o zasięgu 3,0m od każdej z 

nitek kolektora sanitarnego. 

Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego. 

Bilans terenu 

L.p. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
Procentowo do pow. 

działki 

  [m
2
] [%] 

1. Zabudowa: 

- polana piknikowa – proj. 

 

434 

 

21,35 

   2. Pow. utwardzone - dojazd, miejsca 

parkingowe 

210 10,35 

 3. Zieleń 1387 68,30 

 Razem: 2031 100,00 

 Powierzchnia opracowanego terenu 2031 100,00 
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POLANA PIKNIKOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

PRACE ZIEMNE - PRZYGOTOWANIE STREF BEZPIECZNEGO U�YTKOWANIA URZ�DZE� (4 

STREFY ZGODNIE Z RYS. A-1)

1 KNR 2-01
0208/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci ły�ki 0,25m3 z 
transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ci�gnikami o na odległo�� do 0,50km + 
rozplantowanie na całej powierzchni działki

cztery strefy pod urz�dzenia (rys. A-1) oraz pas pod geowłóknin�    113,61*0,3+29,0*0,1 m3 36,983

razem m3 36,983

2 KNR 2-31
0104/05

Warstwa ods�czaj�ca o grubo�ci po zag�szczeniu 10cm

m2 114,000

3 KNR 2-31
0104/06

Warstwa ods�czaj�ca w korycie lub na całej szeroko�ci drogi zag�szczana mechanicznie - za ka�dy dalszy 1cm 
ponad 10cm

114*20 m2 2.280,000

razem m2 2.280,000

4 Zakup i uło�enie geowłókniny w pasie wokół wyznaczonych stref (detal na rys. A-1).

m2 30,000

URZ�DZENIA ( zakup, transport, monta� - robocizna, materiał i sprz�t niezb�dny do wykonania 

zadania)

5 Urz�dzenia: zje�d�alnia (nr3), hu�tawka podwójna (nr 4), hu�tawka ptasie gniazdo - fi 120cm (nr 5), hu�tawka 
wa�ka (nr 6), bujak (2 szt. nr 7), karuzela tarczowa z siedziskami (nr 8)

kpl 1,000

6 Grill - ruszt z trójnogiem (nr 2)

kpl 1,000

7 Altana parkowa, minimalna powierzchnia 24 m2 (nr 1)

kpl 1,000


