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Kosztorys Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Mielcu - rekultywacja biologiczna z infrastrukturą

1 Rozdział Rozdział  1 REKULTYWACJA TECHNICZNA
1.1 Element Roboty pomiarowe

1.1.1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe, lotniska ha 1,5

1.2 Element Makroniwelacja terenu z wykonaniem warstwy wyrównawczej

1.2.1 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) - Analogia: makroniwelacja powierzchni składowiska

Wyliczenie ilości robót:

2831*0,1 283,100000

RAZEM: 283,100000 m3 283,100

1.2.2 KNR 201/229/7 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w 
przedziale ponad 30 do 60˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM). Analogia: makroniwelacja 
powierzchni korony składowiska

Wyliczenie ilości robót:

(9778-2831)*0,1 694,700000

RAZEM: 694,700000 m3 694,700

1.2.3 KNR 228/701/3 Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, warstwą ochronną z piasku. Wykonanie warstwy 
wyrównawczej na koronie skladowiska, z gruntu mineralnego przepuszczalnego grubości 0,3 m

Wyliczenie ilości robót:

9778*0,3 2 933,400000

RAZEM: 2 933,400000 m3 2 933,400

1.2.4 KNR 201/218/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt 
kategorii III. Analogia: Makroniwelacja zboczy składowiska

Wyliczenie ilości robót:

17437-9805 7 632,000000

RAZEM: 7 632,000000 m3 7 632,000

1.2.5 KNR 228/701/3 Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, warstwą ochronną z piasku - Analogia: Wykonanie warstwy 
wyrównawczej na skarpach skladowiska, z gruntu mineralnego przepuszczalnego grubości 0,3 m

Wyliczenie ilości robót:

(17437-9805)*0,3 2 289,600000

RAZEM: 2 289,600000 m3 2 289,600

1.3 Element Wykonanie warstwy odgazowującej

1.3.1 KNR 228/701/3 Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, warstwą ochronną z piasku. Analogia: Warstwa odgazowująca 
z piasku o miąższości 0,1 m

Wyliczenie ilości robót:

17437*0,1 1 743,700000

RAZEM: 1 743,700000 m3 1 743,700

1.4 Element Demontaż brodzika dezynfekcyjnego

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty wykonane bezkosztowo w ramach bieżącej eksploatacji składowisk

Wyliczenie ilości robót:

4,6*8,2 37,720000

RAZEM: 37,720000 m2 37,720

1.5 Element Wykonanie warstwy izolacyjnej

1.5.1 KNR 36/1101/3 
(1)

Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich metodą "A", bez przesypywania bentonitem, na 
powierzchniach prostokątnych, bentomat SP m2 17 437

1.5.2 KNR 228/701/3 Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, warstwą ochronną z piasku. ANALOGIA: Warstwa 
zabezpieczająca bentomatę o miąższości 0,1 m, wykonana z materiału o współczynniku filtracji 
wiekszym nioż 1 x 10 do -4 m/s lub geowłókniny ochronnej

Wyliczenie ilości robót:

17437*0,1 1 743,700000

RAZEM: 1 743,700000 m3 1 743,700

1.6 Element Wykonanie warstwy biologicznej

1.6.1 KNR 228/701/3 Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, warstwą ochronną z piasku. Analogia: Warstwa biologiczna o 
miąższości 1,0 m z gruntu rodzimego z wykorzystaniem odpadów

Wyliczenie ilości robót:

17437*1 17 437,000000

RAZEM: 17 437,000000 m3 17 437,000
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1.6.2 KNR 228/712/4 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim z nawożeniem, grunt kategorii I-II.
Analogia: Wysiew mieszanek traw i roślin motylkowych (mietlica pospolita, kostrzewa czerwona, rajgras 
angielski, tymotka łąkowa) m2 9 778

1.6.3 KNR 228/712/11
(1)

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach z nawożeniem, grunt kategorii III. 
Analogia: Wysiew mieszanek traw i roślin motylkowych (mietlica pospolita, kostrzewa czerwona, rajgras 
angielski, tymotka łąkowa)

Wyliczenie ilości robót:

(17437-9805) 7 632,000000

RAZEM: 7 632,000000 m2 7 632,000

1.6.4 KNR 228/708/1 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych, bez zaprawy dołów, na terenie płaskim, dół 
Fi˙0,3x0,3˙m, drzewa, grunt kategorii I-II. Analogia: Nasadzenia gatunków krzewiastych (jeżyna popielica,
ostrężyna, malina dzika) szt 611



2.1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska - 
Wersja dla Zarządu

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 00052E90)

strona nr: 3

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu -

rekultywacja biologiczna z infr...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Rozdział  2 DODATKOWE CZYNNOŚCI I ZABIEGI W ZAKRESIE REKULTYWACJI I 
BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SKŁADOWISKA

2.1 Element Zabiegi agrotechniczne

2.1.1 KNR 221/216/5 Uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych, mechaniczna, grunt kategorii I-II
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 ha 1,5

2.2 Element Dodatkowy rowek opaskowy po stronie zachodniej i częściowo południowej

2.2.1 KNKRB 1/110/6 
(2)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (strumieni i rzeki, rowy, zapory ziemne, kanały 
spławne lub nawadniające) trasa kanałów spławnych lub nawadniających

Wyliczenie ilości robót:

0,190+(0,097/2) 0,238500

RAZEM: 0,238500 km 0,239

2.2.2 KNKRB 1/420/2 Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na podbudowie m 239

2.3 Element Inne czynności / operacje po zakończeniu prac rekultywacyjnych

2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie stanu odgazowania czynnego w zakresie poprawności jego funkcjonowania po wykonaniu 
rekultywacji

Wyliczenie ilości robót:

Jednokrotna kontrola drożności układu 1

odgazowania skladowiska 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.3.2 Kalkulacja 
własna

Monitoring składowiska
rok 1

2.3.3 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe, lotniska ha 1,5


