Specyfikacja
na konserwację rowów
/długość całkowita 12 400 m./
Kruszyn Krajeński
1. Rów E na odcinku o dług. 1200 m zawartym pomiędzy działką nr 48/5 a
działka nr 140/1 (do ogrodzenia), szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,5 m.
- usuwanie krzaków z powierzchni: 0,02 ha;
- wykoszenie porostów ze skarp (porost twardy), pow. 3.000 m2
- usuwanie namułu z dna rowu o grubości do 0,1m,
- hydrauliczne usuwanie namułu z 3 przepustów o długości łącznej 24 m i
średnicy 0,6 m, zamulenie do 2/3.
2. Rów E na odcinku o dług. 175 m: od granicy działki nr 140/1 do
przepustu P- 26 polegająca na:
- poszerzeniu dna rowu do 50 cm;
- usuwanie namułu z dna rowu, przy zamuleniu do 20 cm;
- wyprofilowaniu skarp rowu;
- rozplantowanie urobku;
- usunięcie 9 drzew ze skarp rowu;
- hydrauliczne czyszczenie rurociągu ułożonego pod gołębnikiem
wybudowanym na rowie E, o średnicy 0,30 m i długości 25 m.
Na wstępie należy usunąć (z wywiezieniem na skup złomu) siatkę
ogrodzeniową, która stanowi uzbrojenie zbyt stromych skarp rowu o
głębokości do 1 m i długości 2 x150 m.
3. Rów E na odcinku o dług. 175 m: od przepustu P-26 do przepustu P-27,
głębokości do 1,5 m, szerokości dna 0,8 m:
- karczowanie zakrzaczeń z dna rowu o pow. 100 m2 z wywózka karp lub
ich rozdrobnieniem np. rębakiem.
- usunięcie porostów ze skarp rowu porost twardy gęsty, obmiar : 600 m2
- hydrauliczne czyszczenie przepustu P-26 o średnicy 0,6 m, długości 15 m,
przy zamuleniu do 2/3.
4. Rów D
Długość: 2450 m, szerokość 0,6 m, głębokość: do 1,5 m
- usuwanie krzaków z powierzchni 0,0100 ha;
- wykoszenie porostów twardych ze skarp, pow. 7000 m2;
- usuwanie namułu z dna rowu o grubości do 0,1 m
- hydrauliczne czyszczenie 5-ciu przepustów drogowych o średnicy 0,6 m
każdy, długości ogólnej 42 m, zamulenie do 2/3.

Murowaniec
1. Rów F o długości 1900 m, szerokość 0,6 m, głębokość do 1,5 m.
- wycinka 68 drzew, w tym: 64 olchy o obwodach pni mierzonych na
wysokości 1,3 m: od 52 do 65 cm, oraz 8 wierzb kruchych o obwodzie pni
od 90 – 120 cm, Drewno z wycinki stanowiące własność Lasów
Państwowych należy ułożyć w stosy obok rowu.
- usuwanie zakrzaczeń na powierzchni 0,0200 ha
- wykoszenie porostów twardych i gęstych ze skarp, pow. 5000 m2
- hakowanie roślinności z dna rowu przy zarośnięciu powierzchni lustra
wody do 60 %, obmiar 700 m2.
- usuwanie namułu grubości do 10 cm, obmiar 1200 m.
- hydrauliczne usuwanie namułu z trzech przepustów o średnicy 0,6 m,
łączna długość 28 m, zamulenie do 1/3.
2. Rów R-15, R-15 B, RD1 o długości łącznej 1300 m, szerokość 0,6 m,
głębokość: 1, 5 m
- usuwanie zakrzaczeń z powierzchni 0,0250 ha;
- wykoszenie porostów twardych ze skarp, pow. 3000 m2;
- usuwanie namułu o grubości 10 cm, na całej długości rowu;
- hydrauliczne usuwanie namułu z trzech przepustów o średnicy 0,6 m,
łączna długość 18 m, zamulenie do 1/3.
Ciele
1. Rów R-25, długość 1700 m, szerokość rowu: 0,5 m, głębokość: 1,5 m.
- usuwanie krzaków: 0,01 ha;
- wykaszanie porostów twardych ze skarp rowu, powierzchnia 5000 m2
- usuwanie namułu o grubości 10 cm, długość 1700 m;
- hydrauliczne odmulenie 7 przepustów o długości łącznej 60 m,
zamulenie do 1/3.
2. Rów R-44 o długości 800 m, głębokość rowu 1,0 m, szer. rowu 0,5 m.
- wykaszanie porostów twardych ze skarp, powierzchnia 1600 m2.
- odmulenie dna rowu na długości 800 m, przy zamuleniu do 10 cm.
- hydrauliczne odmulenie 4 przepustów o długości łącznej 30 m,
zamulenie do 1/3.
Prądki, Zielonka
1. Rów R-55 o długości 2385 m, szerokości 0,6 m, głębokość 1,5 m
- karczowanie zakrzaczeń, na powierzchni 0,0400 ha. Pozyskane z usunięcia
gałęzie i karpy należy usunąć lub rozdrobnić rębakiem;

- usuwanie porostów twardych, gęstych ze skarp rowów na powierzchni 6000
m2;
- usuwanie namułu o grubości do 10 cm z dna rowu na całej długości rowu.
- hydrauliczne odmulenie 3 przepustów o dług. ogółem 24 m, zamulenie do
1/3.
Białe Błota
Rów przyległy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Grzybkiem”
Długość 315 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,0 m
- usuwanie porostów twardych, gęstych na powierzchni 500 m2
- usuwanie namułu o grubości do 10 cm z dna rowu na całej długości rowu.
- hydrauliczne czyszczenie 1 przepustu i średnicy 50 cm i długości 4 m,
zamulenie do ½.
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