
Załącznik nr 1 

 

Remonty na ścieżce edukacyjnej im. Klimowicza  - 2020 

1. Wymiana kładki drewnianej przy zejściu z drogi (2 odcinki) 

a. Demontaż i usunięcie kładek – o szerokości 70 cm – 30 mb 

b. Wykonanie nowych kładek drewnianych – drewno iglaste, impregnacja preparatem 

ochronnym do drewna na kolor palisander, szerokość 70 cm , długość 30 mb, kładki 

wykonane  z desek o grubości min. 40 mm 

2. Demontaż i  usunięcie balustrad drewnianych przy zejściu z drogi – 24 mb (balustrady 

wykonane z żerdzi świerkowych, montowane przy pomocy gwoździ, wkopane w grunt (bez 

betonowania), wysokość 1,10 m, rozstaw słupków ok. 2 mb. Balustrada składa się ze słupków 

i pochwytu) 

3. Demontaż i usunięcie balustrad na kładce przez Krągłe Mokradło (analogicznie do prac 

wykonanych w 2019 na Niknącej Łące). Balustrady o wysokości 1,10 mb wykonane z żerdzi i 

okrąglaków świerkowych. Balustrada składa się ze słupków (rozstaw ok. 2 mb) oraz żerdzi 

dolnej i pochwytu. Demontaż poprzez odcięcie balustrad od kładki. Łączna długość balustrady 

do demontażu – 492 mb 

4. Wymiana desek w poszyciu kładki. Deski dębowe o wymiarach 10 cm x 4 cm x 135 cm – 10 

szt. 

5. Wymiana desek w poszyciu kładki. Deski dębowe o wymiarach 10 cm x 4 cm x 270 cm – 2 szt. 

6. Wykonanie i montaż słupków kierunkowych przy ścieżce edukacyjnej – 3 szt. – słupki  o wym. 

15 x15 cm i wys. 3 m (wkopane w grunt na gł. min. 50 cm). Wykonane z drewna 

modrzewiowego, malowane na kolor teak środkiem impregnującym do drewna. 

7. Remont schodów zejściowych – uwaga brak dojazdu w bezpośrednie sąsiedztwo kładki. 

Konieczny transport ręczny na odcinku ok. 350 m z przewyższeniem ok. 30 m 

a. Demontaż i usunięcie balustrad na schodach. Balustrady o wysokości 1,10 mb 

wykonane z żerdzi i okrąglaków świerkowych. Balustrada składa się ze słupków 

(rozstaw ok. 2 mb) oraz żerdzi dolnej i pochwytu. Demontaż poprzez odcięcie 

balustrad od kładki. Łączna długość balustrady do demontażu – 86 mb 

b. Wymiana balustrad na schodach zejściowych: 

i. Demontaż balustrad j.w. tylko – 134 mb 

ii. Wykonanie nowych balustrad – kantówka modrzewiowa. Słupki o wym 10 x 

10 cm. Pochwyty o wym. 10 cm x 5 cm, beli dolne o wym. 10 x 5 cm. 

Wysokość balustrady 1,10 mb. Rozstaw słupków ok 2 mb. z zastrzałami o dł. 

ok 80 cm. Balustrada malowana impregnatem do drewna na kolor teak. 

c. Czyszczenie schodów zejściowych z naniesionego piasku i żwiru na odcinku 20 mb 

(szerokość kładki 135 cm) 


