
Kosztorys Inwestorski - Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulic 
Rzemieślniczej(DK48), Krakowskiej(DK48), 

Spacerowej(DK48), Żeromskiego w Białobrzegach

Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka
STWiORB elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE *

1
Roboty geodezyjne związane z tyczeniem odcinka ścieżki 
rowerowej

kpl. 1

2 Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
WYCINKA I PRZESADZENIE ZIELENI *

3
Wycinka drzew o średnicy do 20 cm (wraz z usunięciem 
karpiny i gałęzi oraz mechanicznym karczowaniem pni)

szt. 11

4
Wycinka drzew o średnicy 21 - 40 cm (wraz z usunięciem 
karpiny i gałęzi oraz mechanicznym karczowaniem pni)

szt. 22

5
Wycinka drzew o średnicy 41 - 60 cm (wraz z usunięciem 
karpiny i gałęzi oraz mechanicznym karczowaniem pni)

szt. 26

6
Wycinka drzew o średnicy 61 - 80 cm (wraz z usunięciem 
karpiny i gałęzi oraz mechanicznym karczowaniem pni)

szt. 27

7
Wycinka drzew o średnicy 81 - 100 cm (wraz z usunięciem 
karpiny i gałęzi oraz mechanicznym karczowaniem pni)

szt. 13

8
Wycinka drzew o średnicy pow. 100 cm (wraz z usunięciem 
karpiny i gałęzi oraz mechanicznym karczowaniem pni)

szt. 7

9 Przesadzenie kilkuletnich drzewek Robinia szt. 6
10 Przesadzenie krzewów - różne gatunki szt. 120

ROBOTY ROZBIÓRKOWE *
11 Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm mb 328,5
12 Rozebranie obrzeży betonowych 15x30x100 cm mb 2968,1

13
Rozebranie chodnika z płyt betonowych gr. 7 cm oraz z 
kostki betonowej gr. 6 i 8 cm

m2 4393,0

14 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m2 206,4

15
Przestawienie istniejących koszy na śmieci oraz ławek 
kolidujących z inwestycją

ryczałt 1,0

16
Rozbiórka budynku stróżówki na terenie ZUK-u w 
Białobrzegach

kpl. 1,0

17
Przestawienie barierek wzdłuż szkoły podstawowej 
kolidujących z inwestycją

kpl. 1,0

18
Rozebranie płotu wzdłuż terenu ZUK-u (słupki betonowe + 
siatka)

mb 85,0

19 Przestawienie bramy oraz furtki wzdłuż terenu ZUK-u kpl. 1,0

20 Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km m3 418,1
ROBOTY ZIEMNE *

21
Zdjęcie warstwy humusu śr. 10 cm z wywozem ziemi na odl. 
3 km

m3 398,0

22
Wykopy w gr II kat. z wywozem ziemi na odkład na odl. 3 
km

m3 1038,0

23 Nasyp - grunt G1 m3 495,0
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA *

24
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z 
oporem

mb 307,1

25
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z 
oporem

mb 6306,2

ZJAZDY *
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26
Kostka betonowa 8 cm bezfazowa - kolor uzgodnić z 
Inwestorem

m2 10,0

27 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm m2 10,0

28
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  
gr. 20 cm

m2 10,0

CIĄG PIESZY *

29
Kostka betonowa 6 cm  bezfazowa - kolor uzgodnić z 
Inwestorem

m2 1857,3

30 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm m2 1857,3

31
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  
gr. 10 cm (*na długości zjazdów gr. 20 cm)

m2 1857,3

CIĄG PIESZO-ROWEROWY *

32
Kostka betonowa 6 cm  bezfazowa - kolor uzgodnić z 
Inwestorem.

m2 1847,6

33 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm m2 1847,6

34
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  
gr. 10 cm (*na długości zjazdów gr. 20 cm)

m2 1847,6

CIĄG ROWEROWY - KOSTKA BETONOWA *

35
Kostka betonowa 6 cm  bezfazowa - kolor uzgodnić z 
Inwestorem.

m2 226,5

36 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm m2 226,5

37
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  
gr. 10 cm (*na długości zjazdów gr. 20 cm)

m2 226,5

CIĄG ROWEROWY - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA *

38
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  
gr. 10 cm (*na długości zjazdów gr. 20 cm)

m2 4256,5

SKRZYŻOWANIA- NAWIERZCHNIA BITUMICZNA *

39
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  
gr. 20 cm

m2 139,1

UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PO 
USTAWIENIU KRAWĘŻNIKÓW

*

40 Beton C16/20 m3 1,1
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA IST. KOSTKI *

41 Rozebranie i ponowne ułożenie kostki betonowej m2 490,0
42 Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm m2 490,0

ODWODNIENIE *
43 Ciek korytkowy - na długości istniejących cieków mb 12,0

HUMUSOWANIE SKARP I WYKONANIE TRAWNIKÓW *
44 Rozłożenie humusu i obsianie trawą m2 956,0

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA *

45 Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych szt 11,0

46 Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych szt 3,0
47 Regulacja wysokościowa zaworów gazowych szt 11,0
48 Regulacja wysokościowa zaworów wodnych szt 12,0

INNE ROBOTY *

49

Ustawienie nowego ogrodzenia na długości działki ZUK-u 
(ogrodzenie panelowe 3D malowane proszkowo fi 5 mm o 
wysokości 1,50 m wraz ze słupkami stalowymi malowanymi 
proszkowo 6x4 mm oraz podmurówką betonową 25 cm 
oraz niezbędnymi łącznikami wraz z betonowaniem 
słupków)

mb 85,0

50 Rekultywacja terenu po zakończeniu robót kpl. 1,0

2


