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CZĘŚĆ 6 POSTĘPOWANIA  
 

     
    

     

REJON 6 
CHYLONIA - TERENY PO REWITALIZACJI 

1. rewitalizacja terenu przy budynku Zamenhofa 1, w tym:    
 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2  0 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 550 1060 
 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 60  
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 450  

2. rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego  23, w tym:   

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 230 230 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 305 560 
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 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 40  
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 215  

3. rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 25, w tym:   

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 240 240 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 310 570 
 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 75  
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 185  

4. rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 27, w tym:   

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 205 205 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 310 570 
 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 75  
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 185  

5. rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 29, w tym:   

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 210 210 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 290 540 
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 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 40  
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 210  

6. rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 31, w tym:   

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 100 100 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

7. rewitalizacja terenu przy budynku Zamenhofa  13, w tym:    

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 140 140 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 235 290 
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 55  

8. rewitalizacja terenu przy budynku Zamenhofa 13a, w tym:    

 Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych m2 340 340 

 Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej m2   
 Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej m2   

 Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej m2 135 270 
 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 40  
 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA m2 95  
   Łącznie 5325 
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 Chodniki  1465 5325 
 Parkingi  3860  
     
     
 Sprzątanie: jeden raz w tygodniu    
 Odśnieżanie: według potrzeb    
     

 


