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Wykonan e drewnianych slupkóW ostrżegawżych s 7 żgodnież l]staleńiańi
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1 Wykońan e slupka s 7,2 żaładunek ręcżny dowóz do mieisca pżeżńacżenia
lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 ż pżycżepą (10 kfi przewyższenie do500m),3.
osadżenie ślupka Wgruncie Waż że slabiliżacją
kamleniami(0,25m3/1 sżl)Vwmagania techn czne: Dlemo ]glaste ńodEewio@
zaimpregnowane 2 krotnieprepar.teń typu dreMoch.on w koloże palisańder
średni częśćgłupka pźeznacżona do osadzenia wgruncie (do
1m)żaimpregnoMna p.eparatem smoło pochodn}łn słUp 1sżlx 2 3ń x 0,14m x
0,14m = 0.05m3|łącznie ]1sź !0,05m3 = 0,55ń3
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l, !Ą]ykonanie taeoslolu.2 zaladunek ręcżny idowóż dó ńiei§ca przeznaeenia
ekkim ciąon]kiem ró nicżym 4x4 z pEyeepą(10 km, pżewyż§żenje do500 m),3,
osadżenie laMślołoWgruncie z budowanym punktoM piaskowcen magurskim,
M@!ym (1m2l1sżl).Wtmaganla techniene :DrcMo iglaste moduewiowe
.aimpregnoMne 2_kloin]ep€pa.alem łpu dreMochloi w koloże palisande.
średn Blal]2mx0,6m !0,1m = 0 12m3i siedzisko: połow]żna z§ztx2m xn
36cm = 020m3, podśtawa pod I6Wsiół 4sżl x 0,75m xfi 36ćm= 0.31fi3;łąenie
zsztx0.75m3=1.5m3
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. l^,łkońańie słupka
2 zaladlnek Ęcżńy i dowóż do ń ejsca pzeżna*en a
ekkim ciągnik em loh cżyń ,lx4 z przyĘepą (] 0 km prżeuryżsżeniedo500 m) 3,
osadzenie słUpka W gruncie saż zeslabiliz8cją
kańienlań (0.25m3/1sz0wmagańia lechńićźńe] DleMo iglasle modEeŃore
żaimpląńMańe 2-krotńiepEpaElem lypu dtewnochlon W ko oze pa is8nder
śr€dni cżęśćslupka pżezna*ona do osadżenia Wqrunc e (do
]m)żaimpregnMańa p€paratem smolo pochodnym. 9!p] 1sżtl2,25ń x0_12m
x 0,]2m = 0,03m3iląćżne 10sż x0,03m3= 0.3om3
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Nadzór |nresloBki nad €a|żacia zadań.
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1 Wykonalle lób|icv l ł 2 żaladJtk Ęczny l do@ż do mlej sca pżeńacleria
|e\km(iąg1l\iem loncżym ar4ż ożyuepą |1o
pżewis/die oo5ooń/ 3,
uśadzenle labl]cy wgruncie na fundamencE

^a

kalernym(O,śm3]l sżl],Wvm.gsn,a l*h.,rne: DleMo i9ld9le -odęew oM
zalmplĘroware ż_kro'nlepEpaldlem lvpu d€Moclfuń w \o oże oa lśe.del
śedni, Bel\l podĘlfoWę 2sa r2,75m xli 36cm = o,56-3 s,eoasko2,75-,
0,h x 0o5m = 0,1m3, śJoasźx 3- x fi 16cf =o 24m'r b.lll slęzaią;e 2sa (
2 75m, 0 2m x 0'2m = 0,'3T3:b1.1 I,5F x 2m y o,osm
- o 1smj, oaize. r,s
x (2szt x 3m x1,20m)x 0 032m - 0,35m3:dasżek koństrukcja] (sszt x 1 2m +3;zt
x 3m) x 0,1m x 0,1ń = 0,15m3;tądnie 11sź x 1,68m3 =18.48ń3
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