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Województwo: małopolskie 

Powiat: brzeski 

Gmina: Szczurowa 

Jednostka ewidencyjna: 120207_2 Szczurowa 
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ZESTAWIENIE PRAC W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO 
(CZĘŚĆ OPISOWA) 

Lp. Zakres rzeczowy Mierniki 
Ilość 

[około] 

1 Drogi do budowy (RAZEM) km 21,10 

1.1 Drogi nowoprojektowane do budowy km 19,10 

1.2 Drogi nowoprojektowane do budowy z odwodnieniem km 2,00 

2 Drogi do przebudowy (RAZEM) km 9,60 

2.1 Drogi do przebudowy km 7,30 

2.2 Drogi do przebudowy z odwodnieniem km 2,30 

3 Rowy do korekty przebiegu i poprawy parametrów technicznych (RAZEM) km 51,10 

3.1 
Rowy w terenach rolnych do korekty przebiegu i poprawy parametrów 
technicznych 

km 44,70 

3.2 
Rowy w terenach leśnych do korekty przebiegu i poprawy parametrów 
technicznych 

km 6,40 

4 
Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych 
poprzez wycięcie zakrzaczeń 

km 3,90 

5 Rekultywacja terenu w związku z likwidowanymi drogami ha 2,60 

6 Rekultywacja terenu w związku z likwidowanymi rowami ha 0,10 

7 Rekultywacja terenu w związku z warunkami objęcia w posiadanie (RAZEM) ha 47,40 

7.1 Zaoranie, likwidacja miedz, bruzd, przygotowanie terenu do siewu traw ha 13,20 

7.2 
Wycięcie drzew i zakrzaczeń, wyciągnięcie karpin, zaoranie, wyrównanie terenu 
poprzez likwidację miedz i bruzd, likwidację miejscowych zagłębień, 
przygotowanie terenu do siewu traw 

ha 8,50 

7.3 
Wyrównanie terenu poprzez likwidację miejscowych zagłębień, zaoranie, 
przygotowanie terenu do siewu traw 

ha 1,30 

7.4 Likwidacja bruzd i miedz, zaoranie* ha 7,30 

7.5 
Wycięcie drzew i zakrzaczeń, wyciągnięcie karpin, likwidacja miedz i bruzd, 
likwidacja miejscowych zagłębień, zaoranie 

ha 10,70 

7.6 
Wyrównanie terenu poprzez likwidację miedz i bruzd oraz poprzez likwidację 
miejscowych zagłębień, zaoranie 

ha 6,20 

7.7 Wyrównanie terenu poprzez likwidację miejscowych zagłębień, zaoranie ha 0,20 
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Lp. Zakres rzeczowy Mierniki 
Ilość 

[około] 

8 Budowa przepustów sztuka 102 

9 Planowane zadrzewienie i zakrzewienie (szpalery drzew) km 2,22 

10 Planowane zadrzewienie i zakrzewienie (strefa buforowa) ha 0,39 

*- zawiera również prace związane z usunięciem śmieci (gruzu, gałęzi itp.) 

Szczegółowy zakres prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym został ujęty 
w części graficznej zestawienia prac. 

Data: 09.09.2022 r. 
Wykonał: 
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