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I    INWENTARYZACJA 
 

1. Informacja ogólna 
1.1 Przedmiotem opracowania jest teren placu zabaw przy boisku LKS „Orzeł” Stanica. 
1.2 Podstawa opracowania 

• Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 

• Inwentaryzacja fotograficzna i pomiary własne 

• Konsultacje z mieszkańcami 
1.3 Inwestor: 

Gmina Pilchowice 
1.4 Zamierzenie inwestycyjne 

Opracowanie obejmuje inwentaryzację architektoniczną terenu użyteczności publicznej 
przeznaczonego do zmiany aranżacji wraz z projektem. 

1.5 Wskaźnik powierzchni 
Powierzchnia terenu = 0,7463ha 

1.6 Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja wraz  z projektem nowej aranżacji placu zabaw 
 

2. Charakterystyka terenu 
 

2.1. Zagospodarowanie terenu 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sołectwie Żernica wokół Domu Kultury, przeznaczony dla użyteczności 
mieszkańców, zlokalizowany w zabudowie domów jednorodzinnych. 
Od strony ul. Szafranka teren nie ogrodzony, wydzielony od pasa jezdnego przez  nasadzenia drobnych form 
roślinnych (żywopłot).  Od strony wschodniej, południowej i zachodniej ogrodzony ogrodzeniem stałym 
(siatka, ogrodzenie betonowe). 
Teren częściowo zagospodarowany 
Kanalizacja ogólnospławna znajduje się na terenie zielonym (trawiastym) w części północno-zachodniej, 
obecnie teren nie użytkowany. 
Niewielką część działki, w sąsiedztwie ul. Szafranka (cz. Północno-wschodnia), zajmuje nawierzchnia 
asfaltowa, wykorzystywana do celów  parkingowych. 
Część południową terenu przeznaczono dla rekreacji. 
Na terenie zakresu opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- budynek Domu Kultury, 
- wiata murowana z placem utwardzonym kostką betonową, 
- altana drewniana 
- taras utwardzony kostką betonową, 
- mały plac zabaw, 
Teren obsadzony drobną szatą roślinną oraz wieloletnim drzewostanem wysokim. 
 
2.2. Bilans terenu istniejącego 
7.1.1. Powierzchnia terenu łącznie:…………………………………………………….….0,7463 ha 
- działka nr 678/145………………………………………………………………………….0,7064 ha 
- działka nr 458/145 …………………………………………………………………………0,0399 ha               
7.1.2 Powierzchnia dróg, placów, chodników:……………………………………………0,07523 ha 
7.1.3 Powierzchnia zabudowy obiektów:………………………………………………….0,07278 ha 
7.1.4 Tereny biologicznie czynne:………………………………………………………….0,59829 ha 
Uchwała Nr  VII/50/07 Rady Gminy Pilchowice, z dnia 31 maja 2007 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część 
terenu sołectwa Stanica  
 
Przedmiotowy teren znajduje się w jednostce przestrzennej F1UT – tereny turystyki i rekreacji 
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2.3 Sieci zewnętrzne. 
Przez teren objęty zakresem przebiegają następujące sieci: 
 - sieć wodociągowa 
 - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 - sieć telekomunikacyjna 
 - sieć elektryczna 
Reasumując stan terenu należy uznać jako dobry pozwalający na wykorzystanie do dalszego 
zagospodarowania. 
 
 

II  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wokół 
Domu Kultury w Żernicy wraz z elementami małej architektury i placem manewrowym dla 
samochodów osobowych. 

2. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany służący uzyskaniu zgody na 
wykonywanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz będący podstawą 
do wykonywania robót. 

3. Podstawy opracowania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75                                                                                                                 
/2002 poz. 690 z późn.  zmianami) 

4. Lokalizacja 
Przedmiotowy teren znajduje się w Żernicy przy ul. Szafranka.  Działka nr 678/145 i 458/145, na 
której znajdują się budynek Domu Kultury, wiata murowana z placem utwardzonym kostką betonową, 
wiata drewniana, taras utwardzony kostką betonową oraz asfaltowy plac manewrowy są własnością 
inwestora.  Teren zlokalizowany jest w zabudowie domów jednorodzinnych, od północy graniczy z ul. 
Szafranka. 
Na obszarze objętym  inwestycją znajduje się zieleń nie urządzona z pojedynczymi drzewami  i 
krzewami.  Teren jest częściowo ogrodzony.  Wjazd na teren inwestora od strony ul. Szafranka. 
Na terenie objętym inwestycją nie planuje się wykonania przekładek istniejących sieci. 

 
5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA. 

Zasadniczym celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Żernicy. 
Inwestycja na terenie inwestora polega na zagospodarowaniu terenu zielonego od strony południowej oraz 
wymianę nawierzchni istniejącego placu manewrowego, która wykonana jest z złej jakości asfaltu który z biegiem 
lat uległ w dużym stopniu zniszczeniu pod wpływem eksploatacji oraz warunków atmosferycznych. Wykonanie 
utwardzenia fragmentu istniejącej drogi wewnętrznej kostką betonową wg warstw określonych w projekcie. 
Zamknięcie terenu ogrodzeniem w części północno-zachodniej. Zagospodarowanie terenu parkowego w części 
południowej poprzez aranżację przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla dorosłych i dzieci, wprowadzenie 
elementów małej architektury, doposażenie istniejącego placu zabaw oraz lokalizację urządzeń napowietrznej 
siłowni. Teren przeznaczony do użytkowania przez mieszkańców . 
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5.1. ROBOTY BUDOWLANE, WYBURZENIA 
W celu dostosowania terenu do projektowanego stanu należy wykonać następujące roboty: 
- likwidacja istniejącej nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym oraz komunikacji pieszej przed budynkiem 
Domu Kultury 
- wykonanie ścieżek pieszych ułatwiających dojście do przestrzeni rekreacyjnej 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe oraz siłowni zewnętrznej 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych przy w/w urządzeniach 
- zabezpieczenie istniejącej studni pokrywą żelbetową przeznaczoną pod ruch kołowy 
Roboty budowlane i wyburzenia należy dokonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z przepisami 
BHP.  
 
 

6. DANE LICZBOWE 
6.1. BILANS TERENU PO PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIU 
6.1.1. Powierzchnia terenu łącznie: ………………………………………………………………....0,74630 ha 
6.1.2. Powierzchnia dróg, placów, chodników: ………………………………………………….....0,11162 ha 
6.1.3. Powierzchnia zabudowy obiektów: …………………………………………………………..0,07528 ha 
6.1.4. Tereny biologicznie czynne: ………………………………………………………..……..….0,56190 ha 
Bilans terenu obejmuje cały teren wraz z elementami istniejącymi. 
 
6.2. OBIEKTY 
Budynki istniejące: ………………………………………………………………………………..…..Pz = 752,8 m2 
Powierzchnia zabudowy całkowita: …………………………………………………………….…..Pzc = 752,8 m2 
 
 

7. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
Podstawowe informacje na temat lokalizacji terenu inwestycji znajdują się W punkcie 4 -lokalizacja. 
Na terenie działki planuje się następujące elementy zagospodarowania terenu: 
- ścieżki piesze wraz z placykami utwardzonymi 
- dojazd oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 
- elementy małej architektury, 
- tereny zielone, 
Powierzchnia terenu płaska, lekki spadek w kierunku północno-wschodnim z miejscowymi wzniesieniami. 
 

7.1. Zagospodarowanie terenu  
W zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu wchodzą: plac manewrowy z częścią postojową dla 
samochodów osobowych, wymiana nawierzchni istniejących, budowa ścieżek pieszych wraz z placykami 
utwardzonymi, aranżacja części parkowej dla funkcji rekreacyjnych, relaksu i wypoczynku oraz wprowadzenie 
elementów małej architektury typu ławki, pergole. 
Z terenu placu manewrowego, w części północno zachodniej terenu, utwardzonego kostką betonową wody 
opadowe zostaną odprowadzone do kratki deszczowej i studni zbiorczej istniejącej kanalizacji deszczowej 
znajdującej się na terenie nieruchomości inwestora. 
Dodatkowe oświetlenie części parkowej nastąpi przez podpięcie się do istniejącego 
oświetlenia na terenie                                                                                                                             
inwestora. 
Zaproponowany układ przestrzenny zapewni maksymalne wykorzystanie terenu dla funkcji użytkowo rekreacyjnej 
mieszkańców, przy pozostawieniu wymaganej prawem ilości terenów biologicznie czynnych. 
 
Od strony północnej zostały zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz plac 
manewrowy i stanowiska dla rowerów zlokalizowane od frontu budynku istniejącego.  
Wszystkie instalacje związane z projektowanym zagospodarowaniem terenu będę podpięte do istniejących   
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7.2. Drogi i place  
7.2.1. Sytuacja.  
 Dokumentacja projektowa ujmuje swoim zakresem następujące zagadnienia z zakresu układu komunikacyjnego:  
• utwardzenie fragmentu istniejącego dojazdu,  
• wymianę nawierzchni istniejącego placu manewrowego,  
• ciągi piesze (alejki, placyki) 
Projekt swoim zakresem obejmuje utwardzenie fragmentu istniejącego dojazdu (drogi wewnętrznej) oraz wymianę 
nawierzchni na istniejącym placu manewrowym dla samochodów osobowych, którego wymiary dostosowano dla 
możliwości manewrowych samochodów osobowych. Wymiary placu zostały uwidocznione na planie sytuacyjnym. 
Szczegóły lokalizacyjne pokazano na zagospodarowaniu terenu. Wjazd na teren działki od strony ul. Szafranka — 
istniejący. Dodatkowo zaprojektowano wejście piesze na teren parkowy od strony zachodniej istniejącego 
budynku. Pozostałe ciągi piesze zaprojektowano jako ścieżki parkowe częściowo utwardzone.  
 
7.2.2. Niweleta i pochylenie.   
Niweletę na projektowanym placu i parkingowym zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych wysokościowych 
terenu istniejącego oraz rzędnych wysokościowych w miejscu włączenia do istniejącej drogi. Pochylenie 
poprzeczne na projektowanym placu manewrowym przewidziano dwustronnie od 1% do 2%.  
 
7.2.3. Konstrukcja nawierzchni.   
Układ warstw konstrukcyjnych na placu manewrowym oraz drodze wewnętrznej przedstawia się następująco: 
• kostka betonowa brukowa o wysokości 8cm koloru szarego, 
• podsypka cementowo-piaskowa o grubości warstwy 4cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25cm 
• stabilizacja podłoża do E2≥ 120MPa  
 
Chodniki : 
• kostka betonowa o wysokości 8 cm koloru szarego,  
• podsypka cementowo - piaskowa o grubości warstwy 4 cm,  
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10cm,  
• warstwa pospółki o grubości 10cm.  
 
Obramowanie nawierzchni drogowych stanowi krawężnik betonowy typu ulicznego 15 x 30 cm ułożony na ławie 
betonowej z oporem z betonu B-15 .  
 
7.2.4. Odwodnienie.  
Wodę opadową z powierzchni projektowanego placu odprowadza się do kratki ściekowej podłączonej do 
kanalizacji deszczowej na terenie inwestora. Lokalizację kratki pokazano na zagospodarowaniu terenu.  
 
7.2.5. Roboty ziemne.   
Roboty ziemne przy wykopach należy wykonywać mechanicznie w 90%, pozostałą ilość należy wykonać ręcznie, 
to jest 10%. Do wykonywania robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót likwidacji 
nawierzchni i rozbiórkowych.  
 

7.3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  
• masy ziemne i gruz uzyskane z rozbiórki murków i wykopów pod fundamenty zostaną wywiezione na najbliższe 
wysypisko śmieci lub zagospodarowane na terenie.  
• warstwa humusu - zostanie zagospodarowana na terenie,  
• pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki w wyznaczonym miejscu ,  
• emisja hałasów oraz wibracji; budynki istniejący i projektowana inwestycja, nie wprowadzają szczególnej emisji 
hałasów i wibracji.  
• wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne; projekt nie 
wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
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powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego 
terenu działki.  
 
 

8. PROJEKT ZIELENI  
 
8.1. Założenie ogólne  
Projektowana inwestycja wymaga w części północno wschodniej i południowej zieleni izolacyjnej, bardzo starannie 
wybranej, skomponowanej z krzewów lub drzew dorastających do min.2m wysokości. Projektując należy zwrócić 
uwagę na system korzeniowy, wymagania gatunków oraz ich pokrój. Wybrać należy głównie drzewa zimozielone, 
wysokie krzewy iglaste, odpornych na zanieczyszczenia i mrozy. Dobrana zieleń po okresie zazieleniania nie 
będzie wymagała specjalnych nakładów na pielęgnację. Pomiędzy zielenią wysoką zaproponowano zieleń 
średniowysoką, niską i płożącą Stanowić będzie ona wypełnienie niższych poziomów. Dobierając zieleń należy 
brać również pod uwagę jej kolorystykę w różnych porach roku. W projekcie zachowano zieleń istniejącą i 
wkomponowano ją w nowe założenie. Szczegółowy dobór zieleni stanowić będzie odrębne opracowanie po 
konsultacji z Inwestorem.  
 
8.2. Efekt wizualny  
W trakcie doboru roślinności należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia estetyki. Zaprojektowano szpalery i 
grupy zieleni od stron: południowej i wschodniej (przy ogrodzeniu i placu zabaw), północno-zachodniej i północnej 
(w sąsiedztwie budynku istniejącego). Teren od stron: północno-zachodniej i zachodniej został uwolniony od 
zieleni wysokiej, gdyż ten rejon przeznaczony jest dla komunikacji.  
Projekt zakłada stworzenie skupisk roślinności — grup zieleni z dominantą roślin iglastych. Ideą jest by dobrać 
rośliny trwale zielone. Szatę roślinną należy wzbogacić bujnie kwitnącymi pnączami i bylinami. Aranżacja zieleni 
zakłada stworzenie szpalerów drzew iglastych wzdłuż granicy terenu inwestora. Ma to na celu zniwelowanie 
niekorzystnego oddziaływania wizualnego obiektów inwentarskich sąsiadujących z działką. W całej aranżacji 
zieleni należy dobrać gatunki roślin najbardziej wytrzymałych, efektownych wizualnie, a także o przystępnej cenie.  
 
8.3. Pielęgnacja  
Początkowy okres wegetacji roślinności musi odbywać się pod stałym fachowym nadzorem. Jest to okres 3-4 lat. 
Po tym okresie prawdopodobieństwo schnięcia drzew będzie znacznie mniejsze.  
 
8.4. Uwagi:  
Przed przystąpieniem do nasadzania należy wykonać widoczne oznaczenia przebiegów sieci zewnętrznych, aby 
rośliny zlokalizowane były w odpowiednich odległościach. Wprowadzany materiał szkółkarski winien być co 
najmniej 5-cio letni, I klasy, właściwie oznaczony. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane 
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, odpowiednio transportowane i 
przechowywane. Sadzenie drzew i krzewów winno być zgodne ze sztuką ogrodniczą, w odpowiednim terminie, 
pod nadzorem osoby posiadającej stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Prowadzona pielęgnacja powinna być 
prowadzona co najmniej przez okres trzech lat po zakończeniu nasadzeń. Inwestor udostępni czerpanie wody do 
podlewania zieleni.  
 
UWAGA:    
zabrania się stosowania:  
- wszystkich materiałów nie posiadających atestów ITB, Instytutu Higieny, Aprobaty Technicznej oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
- materiałów wydzielających substancje szkodliwe dla zdrowia 
- materiałów powodujące promieniowanie emisji czynników szkodliwych dla zdrowia w ilości wyższych niż 
określone w odrębnych przepisach 
- materiałów, które wchodzić w reakcje chemiczne z produktami w przypadku zetknięcia się z nimi. 
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9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Projektowany teren przeznaczony jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Nie projektuje się barier 
architektonicznych uniemożliwiających swobodną komunikacją. Istniejące bariery architektoniczne wyeliminowano. 
 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  (BIOZ)  
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 26.06/ 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ i 
planu BIOZ 
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47poz. 401 w sprawie BHP, 
podczas wykonywanych robót budowlanych 
- Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP W branży 
- Normy związane 
 

ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
- roboty wyburzeniowe istniejących elementów żelbetowych na terenie typu śmietnik, murek 
ogrodzeniowy, 
- budowa altany i ogrodzenia 
- aranżacja terenu 
 

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE: 
- istniejący budynek Domu Kultury, 
- wiata murowana, 
- place utwardzone 
 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZDROWIA: 

- wśród istniejących elementów zagospodarowania terenu, zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie 
występuje 
 

PRZEWIDYINANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
- wykonywaniu robót rozbiórkowych istniejących elementów żelbetowych, 
- wykonywania robót ziemnych - wykopy; 
- montażu konstrukcji altany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na roboty 
związane z montażem dachu,  
- zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak silny wiatr, wysoka 
lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu oraz mgła,  
- wykonywanie robót, przy których występuje ryzyko porażeniem prądem instalacji elektrycznych  
- wykonywaniu robót, przy których istnieje ryzyko upadku z wys. do 5m 
 

WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PPZYSTĄPIENIEM D0 REALIZACJI ROBÓT 
NIEBEZPIECZNYCH: 
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonywania nie 
posiada kwalifikacji, potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości BHP. 

Instruktażu należy przygotować na podstawie: 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (wraz z późniejszymi zmianami) w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2002r. nr 91 poz. 811) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).  
Instruktaż będzie obejmował: 
- Wskazanie pracownikom istniejących zagrożeń 
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- Zapoznanie pracowników ze środkami ochronny indywidualnej oraz informacji o tych środkach i 
zasadach ich stosowania 
- Zapoznanie pracowników ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na 
wysokości 
- Zapoznanie pracowników z instrukcjami BIP opracowanymi zgodnie z §41 Rozporządzenia Ministra i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Zapoznanie pracowników z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku 

 
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 
• W szczególności należy: 

a) ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy 
b) zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robót 
c) należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
d) w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest niedopuszczalne 
e) do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji słaboprądowych (24V) 
I) narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie 
g) użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione 
h) miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi  

• Maszyny i urządzenia. 
 a) sprzęt stosowany musi być sprawny  
 b) urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do pracy 
 c) dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu 
 d) elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami 
 e) elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe 
 f) pomosty robocze muszą posiadać poręcze 
 g) pomosty robocze muszą posiadać atesty  

Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych 
i przepisy BHP.  
 

11. UWAGI KOŃCOWE  
• Wymiary należy sprawdzić w naturze, 
 • Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuka budowlaną oraz obowiązującymi normami.  
• Wszystkie instalacje związane z projektowaną rozbudową budynku będą podpięte do istniejących 
przyłączy.  
• Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i warunków jego realizacji, a także 
aktualnych 

Polskich Norm i innych przepisów oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. • Dokumentacja jest 
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu służy.  
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12.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
12.1.  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA. 
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12.2.  PROJEKT 
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13.  ZAŁĄCZNIKI 
 


