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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI: 

 „PRZEBUDOWA ULICY BARTNICZJE  W RADOSTOWICACH”. 

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133) 

1. Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektu budowlanego oraz, w zale�no�ci od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególno�ci: kubatur�, zestawienie powierzchni, wysoko�� i 
długo��. 

1.1 Stan istniej�cy 

Istniej�ca ulica Bartnicza posiada zmienn� szeroko�� w planie wynosz�c� od 2,5 do ok. 4,0m w 

zale�no�ci od lokalizacji odcinka. Droga obsługuje ruch lokalny, stanowi�c drog� dojazdow� dla 

mieszka�ców zlokalizowanych przy niej posesji. Nawierzchni� drogi stanowi �cieralna warstwa bitumiczna 

w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami i sp�kaniami siatkowymi oraz nawierzchnia  

�wirowo/gruntowa w bezpo�rednim s�siedztwie lasu Stan istniej�cy został dodatkowo pokazany w cz��ci 

fotograficznej w zał�czeniu do niniejszego opisu. 

1.2 Opis stanu projektowanego 
1.2. 1  Przeznaczenie i program u�ytkowy:

Przedmiotem opracowania inwestycji obj�tej niniejsz� dokumentacj� projektow� jest przebudowa ul. 

Bartniczej w Radostowicach wraz z budow� odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, zwi�zanej 

wył�cznie z odwodnieniem drogi. Projektuje si� kanalizacj� deszczow� w w dwóch niezale�nych odcinkach z 

podł�czeniem do istniej�cej sieci kanalizacyjnej. Ulica Bartnicza w Radostowicach stanowi ogólnodost�pna 

drog� publiczn� o nawierzchni twardej ulepszonej, gruntowej klasy „D” w rozumieniu zapisów Dz. U Nr 43 

poz 430 z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie.  Kategori� istniej�cego ruchu okre�lono na KR1 z uwag� �e mo�liwy jest ruch 

pojazdów ci��kich ( odbiór �mieci, odpadów itp.) wzgl�dnie pojazdów budowy w wypadku dalszej 

zabudowy przyległych działek, tote� do celów projektowych zało�ono obci��enie ruchem kategorii KR2 

Przebudowa ulicy Bartniczej przewidywana jest na całym zakresie przebiegu tj  od km 0+000,00- 

wł�czenie do ulicy Jesionowej/Dworcowej  do km 0+496,90- zakres rzeczywisty prac realizacyjnych 

przebudowy nawierzchni ulicy.   

Droga w  całym okresie eksploatacji przeznaczona b�dzie do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych 

jako ogólno dost�pna droga publiczna.  
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Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z obowi�zuj�cym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suszec, którego wypis i wyrys został zał�czony do niniejszego 

opracowania. Patrz pismo GPN.6727.2.233.2012 z dnia 19.09.2012 

Inwestycja znajduje si� poza wpływem prowadzonej eksploatacji górniczej. Zgodnie z pismem OUG w 

Rybniku RYB/5141/0238/12/04776/MP  z dnia 08.08.2012r. 

1.2.2 Plan sytuacyjny:

Przedmiotowa ulica b�dzie posiada� jedn� jezdni� w planie wynosz�c� 3,50m. z obustronnymi 

poboczami oddzielonymi od jezdni kraw��nikiem najazdowym betonowym 15x30x100cm  o wysoko�ci w 

�wietle 4cm lub 6cm w zale�no�ci od tego czy jest to kraw��nik lewo czy prawostronny. Kraw��nik 

prawostronny jako pełni�cy rol� wododziału ma mie� wysoko�� 6cm kraw��nik lewo stronny wysoko�� w 

�wietle 4cm Po obu stronach nale�y stosowa� obni�enie kraw��ników na zjazdach do posesji.  Na odcinku od 

km 0+0430,77 do ko�ca zakresu opracowania jezdnia nie b�dzie ograniczona kraw��nikiem. Pobocza po obu 

stronach nale�y umocni� tłuczniem 0/31.5mm z zawałowaniem górnej warstwy miałem 0/4mm. Pobocze po 

lewej stronie szeroko�ci 0,75m pobocze po prawej z uwagi na zastosowany kraw��nik 6cm 0,5m. 

Cała powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi: 

Powierzchnia ł�czna działek pod inwestycj�:   2 120,00m2. 

- jezdnia z betonu asfaltowego  380,00m2

-jezdnia z brukowej kostki betonowej  825,00m2. 

- zjazdy z betonowej kostki brukowej k. czerwony 50,00m2

Wł�czenia do istniej�cej ulicy Jesionowej/Dworcowej w km 0+000.00  oraz D�bowej  w km 0+345,50 nale�y 

wykona� jako: wł�czenie poprzez sfrezowanie warstwy �cieralnej i wi���cej ulicy na szeroko�ci 

odpowiednio 0,5m i 0,35m z rozbiórk� pozostałych warstw konstrukcyjnych do grubo�ci warstw 

wł�czanej ulicy Bartniczej, z wykonaniem poł�czenia schodkowego warstw. I odtworzeniem 

rozebranych warstw ulic krzy�uj�cych si� z przebudowywan� ulic� Bartnicz�. Kraw�dzie bitumiczne 

jezdni ulicy Jesionowej/Dworcowej oraz D�bowej nale�y odpowiednio przyci�� oczy�ci� i skropi�

bitumem w celu zapewnienia zwi�zania warstw. Skropienie bitumem stosowa� te� dla wszystkich 

urz�dze� obcych zlokalizowanych w jezdni ulicy. Oraz dla cz��ci zatopionych kraw��ników. 

Wykonuj�c wł�czenia nale�y uwzgl�dni� warunki ZDP w Pszczynie  
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Sposób zabezpieczenia ruchu drogowego, według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 

stanowi�cego odr�bne opracowanie. 

1..2.3 Sprawy własno�ciowe:

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach geodezyjnych  

1210/94; 1264/92; 2083/18; 2094/18; 2154/18;2155/18; 2161/18; 2162/18; 2263/18;2398/95;2482/79; 
2507/18; 2513/18;  
1211/94 obr Radostowice 

Gminy Suszec działki: 1210/94; 1264/92; 2083/18; 2094/18; 2154/18;2155/18; 2161/18; 2162/18; 
2263/18;2482/79; 2507/18; 2513/18;

  

Skarbu Pa�stwa działki: 2398/95;  

Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem imienia Marii w Radostowicach działka 1211/94 

( z uwag� �e na działce tej poło�ony jest cz��ciowo istniej�cy Parking przy drodze publicznej ulicy 

Bartniczej w Radostowicach dla którego przewiduje si� wymian� nawierzchni) Jednostka Projektowa 

uzyskała o�wiadczenie wła�ciciela o zgodnie na zaj�cie działki wz do opracowania. 

Inwestor uzyskał zgod� Starosty Powiatu Pszczy�skiego reprezentuj�cego interesy Skarbu Pa�stwa na 

Dysponowanie Nieruchomo�ci� na Cele Budowlane dla działki 2398/95 pismo GN-XVI.7014.161.2010. z 

dnia20.12.2012r  

Inwestor O�wiadcza, �e dysponuje Nieruchomo�ci� na cele budowlane- os stosowne o�wiadczenie w 

zał�czeniu do wniosku. 

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 
krajobrazu, otaczaj�cej zabudowy(…) 

2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Przyj�ta forma architektoniczna jest prosta i niezło�ona wynika ona  bezpo�rednio  

z zało�onej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej.  Dostosowanie do istniej�cej zabudowy osi�gni�to 

poprzez wpisanie niwelety drogi w istniej�cy teren, z unikaniem gł�bokich wykopów oraz nasypów.  Z 

zachowaniem rz�dnych punktów stałych, do których nale�� rz�dne dróg krzy�uj�cych si� z przebudowywan�

ulic�, rz�dne zjazdów do posesji oraz rz�dne w miejscu wł�czenia do istniej�cej nawierzchni. 
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2.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy 

Projektowana trasa ulicy  została  w miar� mo�liwo�ci skoordynowana w planie i profilu, tym samym 

zachowano wła�ciw� kompozycj� przestrzenn� Wysoko�ciowo ulica przebiega� b�dzie po istniej�cym terenie 

zgodnie z dotychczasowym profilem podłu�nym z niewielkimi korektami spadków podłu�nych ,co jest 

uwarunkowane rz�dnymi punktów stałych 

2.3 Parametry trasy drogowej ulicy Bartniczej 

Data wydruku: 20130214 1157 

-------------------------------------------------------------------------------- 

    Pikieta�    Promie�

    Długo��       T1         T2     K�t zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Ci�ciwa  Azm. ci�ciwy  X(E)-�rŁuku   Y(N)-�rŁuku 
-------------------------------------------------------------------------------- 

                   TRASA: TRASA 

        0.00        0.00      0.00  158.7521g   6563498.90    5541514.25  TRASA00001 

      111.22 

      111.22     -750.00      0.00  158.7521g   6563566.03    5541425.57  TRASA00002 

       17.38        8.69      8.69   -1.4749g   6563571.27    5541418.64  TRASAV0001 

                             17.38  158.0146g   6564164.03    5541878.22  TRASAS0001 

      128.60        0.00      0.00  157.2771g   6563576.67    5541411.84  TRASA00003 

      123.95 

      252.55     1250.00      0.00  157.2771g   6563653.75    5541314.77  TRASA00004 

       20.39       10.20     10.20    1.0386g   6563660.09    5541306.78  TRASAV0002 

                             20.39  157.7964g   6562674.82    5540537.47  TRASAS0002 

      272.94        0.00      0.00  158.3157g   6563666.30    5541298.69  TRASA00005 

       57.09 

      330.03     -750.00      0.00  158.3157g   6563701.07    5541253.41  TRASA00006 

       20.47       10.24     10.24   -1.7376g   6563707.30    5541245.29  TRASAV0003 

                             20.47  157.4469g   6564295.96    5541710.14  TRASAS0003 

      350.50        0.00      0.00  156.5781g   6563713.75    5541237.34  TRASA00007 

       44.59 

      395.09      750.00      0.00  156.5781g   6563741.86    5541202.73  TRASA00008 

       35.67       17.84     17.84    3.0281g   6563753.11    5541188.88  TRASAV0004 

                             35.67  158.0922g   6563159.66    5540729.93  TRASAS0004 

      430.76        0.00      0.00  159.6062g   6563763.69    5541174.51  TRASA00009 

       40.83 

      471.59     -750.00      0.00  159.6062g   6563787.89    5541141.63  TRASA00010 

       25.38       12.69     12.69   -2.1545g   6563795.41    5541131.41  TRASAV0005 

                             25.38  158.5290g   6564391.91    5541586.22  TRASAS0005 

      496.97        0.00      0.00  157.4517g   6563803.28    5541121.45  
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TRASA00011 

        9.04 

      506.01        0.00      0.00  157.4517g   6563808.88    5541114.35  TRASA00012 

Koniec trasy 

Przed przyst�pieniem do prac realizacyjnych inwestycji wykonawca bezwzgl�dnie dokona pomiaru 
kontrolnego punków głównych trasy wraz z ich domiarami do punków stałych w terenie. Na podstawie 
materiałów uzyskanych od zamawiaj�cego- wersji numerycznej projektu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
niezgodno�ci z pomiarem w terenie nale�y zwróci� si� o wyja�nienia do jednostki projektowej przed dalsz�
realizacj� prac. 

3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zało�enia 
przyj�te do oblicze�, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna 
obejmuj�ca ocen� aktualnych warunków geologiczno-in�ynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego. 

3.1 Podstawowe parametry techniczne: 
Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni ulicy Drozdów  na odcinku opracowania przyj�to: 

• ruch kategorii KR2 na całym odcinku opracowania 

przyj�ta kategoria ruchu wynika z  zało�onej klasy technicznej Drogi, jej funkcji w układzie 

komunikacyjnym Gminy jak i prognozy ruchu. 

3.2 Przekrój poprzeczny, warunki geologiczno- in�ynierskie: 

Konstrukcj� nawierzchni jezdni przyj�to w oparciu o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i  ich 

usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z uwzgl�dnieniem miejscowych warunków 

gruntowo- wodnych, które rozpoznano  na podstawie bada� podło�a gruntowego dla potrzeb przebudowy 

ulicy. 

Zaprojektowano nawierzchni� dostosowan� do potrzeb ruchu kategorii KR2 i grupy no�no�ci podło�a 

G3 W zale�no�ci od odcinka. Lokalnie pojawiaj� si� s�czenia wody gruntowej na gł�boko�ci 1,3mppt. 

 Warunki geologiczno –in�ynierskie mo�na zaliczy� do warunków prostych.  

3.3 Konstrukcja nawierzchni: 

3.3.1 Nawierzchnia jezdni od km0+000,00 0+496,90  

4cm Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm 

6cm Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm 

15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłucze� stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm  

20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłucze� stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm  
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15cm   Wzmocnienie podło�a chudy beton Rm 2,5MPa 

  �r. 6cm wyrównanie koryta piaskiem 

Razem 66cm 

3.3.2 Nawierzchnia chodników 

8cm kostka betonowa szara typu „Holland” lub równowa�na 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłucze� stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm 

Razem 26cm 

�

3.3.3 Nawierzchnia zjazdów do posesji. 

8cm kostka betonowa czerwona typu „Holland” lub równowa�na 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

15cm tłucze� stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm 

Razem: 26cm

3.3.4 Nawierzchnia placu postojowego km 0+008.00 do km 0+083,00. 

8cm kostka betonowa czerwona typu „Holland” lub równowa�na 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłucze� stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm 

25cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłucze� stabilizowany mechanicznie 0/63mm 

15cm   Wzmocnienie podło�a chudy beton Rm 2,5MPa 

Razem: 66cm

W wypadku napotkania w podło�u gruntów grupy no�no�ci innej ni� G1 wykonawca przeprowadzi własnym 

staraniem doprowadzenie podło�a do grupy no�no�ci G1 jedn� z powszechnie przyj�tych metod. 

Obramowanie nawierzchni stanowi� kraw��niki betonowe dla ulicy i obrze�a dla zjazdów do posesji. 

Nale�y stosowa� kraw��niki uliczne 15x30x100cm na odcinku przekroju ulicznego najazdowe na zjazdach 

do posesji. I  na długo�ci istniej�cego placu postojowego w rejonie ko�cioła km 0+008.00 do km 0+083.00 

Wtopione w celu oddzielenia ró�nych rodzajów nawierzchni ( bitum/kostka) 
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3.4 Elementy konstrukcyjne: 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi s� kraw��niki o wymiarach 15x30x100 wbudowana na 

podsypce cementowo- piaskowej oraz posadowione na ławie betonowej z oporem. Stanowi�ce obramowanie 

kraw�dzi jezdni na odcinkach zastosowania przekroju ulicznego i pół ulicznego Ław� betonow� nale�y 

wykona� z betonu C12/15. Kraw��nik na zjazdach do posesji wykona� typu najazdowego o wymiarach 

15x22x100 równie� uło�one na ławie betonowej z oporem Wysoko�� w �wietle kraw��nika 3 cm  

Wszystkie łuki na jezdni wykona� z gotowych kraw��ników łukowych dost�pnych na rynku.  

Elementy uzbrojenia sieci  projektowanej kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Bartniczej 

nale�y wykona� za pomoc� prefabrykatów. ( na studnie kr�gi �elbetowe �rednicy 1200mm na wpusty kr�gi 

�rednicy 500mm w obu przypadkach z pier�cieniem odci��aj�cym.)  Przykanaliki wpustów ulicznych 

wykona� z rur PCV Ø315mm elementy sieci z rur PCV kielichowych 400mm uło�onych na podsypce 

piaskowej gr. 30 cm, oraz po uło�eniu rury w wykopie nale�y wykona� obsypk� piaskow� gr. 20 cm.  

3.5 Rozwi�zania wysoko�ciowe: 

Punktami stałymi niwelety s� rz�dne pocz�tku i ko�ca zakresu opracowania w miejscu wł�cze� do 

ulicy Bartnczej/Jesionowej oraz D�bowej. 

3.6 Odwodnienie: 

Odwodnienie jezdni zapewniaj� zaprojektowane spadki podłu�ne i poprzeczne. Zało�ono przekrój 

jednostronny  o pochyleniu 2% dla nawierzchni bitumicznej i jednostronnie przechylony o warto�ci 2% w 

kierunku nawierzchni bitumicznej dla nawierzchni placu postojowego z brukowej kostki betonowej.  

Pochylenia podłu�ne niwelety ulicy Bartniczej  kształtuj� si� w przedziale 3,43 -1,38% 

Dla prawidłowego odwodnienia ulicy konieczne okazało si� zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano dwa niezale�ne odcinki kanalizacji deszczowej Di1-D8 z wł�czeniem do istniej�cej 

kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dworcowej oraz Di2 – D10 z wł�czeniem do istniej�cej kanalizacji 

deszczowej w ulicy Bartniczej. Dodatkowo przewiduje si� zabudow� studni na istniej�cym kanale 

deszczowym w ulicy Bartniczej z wymiana istniej�cego kanału oraz z podł�czeniem projektowanego wpustu 

deszczowego w 11 w km 0+430.00 

Kanalizacja w formie ci�gu z rur PCV 400mm b�dzie słu�y� wył�cznie odwodnieniu ulicy Bartniczej 

w Radostowicach.  

Jednostka Projektowa uzyskała zgod� zarz�dcy sieci kanalizacyjnej na wł�czenia. Zgoda przy pi�mie 

ITI.7234.2.5.2013IB z 18.01.2013r 
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4) W stosunku do obiektu u�yteczno�ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-
sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególno�ci poruszaj�ce si� na wózkach inwalidzkich. 

5) W stosunku do obiektu u�yteczno�ci usługowego, produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz współzale�no�ci urz�dze� i wyposa�enia zwi�zanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwi�zaniami budowlanymi; 

Nie dotyczy. 

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwi�zania budowlane i techniczno 
instalacyjne, nawi�zuj�ce do warunków terenu wyst�puj�cych wzdłu� jego trasy, oraz 
rozwi�zania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, z 
uwzgl�dnieniem wymaganych stref ochronnych 

Przebieg projektowanej drogi w terenie dostosowano do istniej�cego ukształtowania terenu, geometrii 

dróg krzy�uj�cych.  

7)) rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniaj�ce u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególno�ci 
instalacji i urz�dze� budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a tak�e 
sposób powi�zania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewn�trznymi i punkty 
pomiarowe, zało�enia przyj�te do oblicze� instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze�, z 
uzasadnieniem doboru rodzaju i wielko�ci urz�dze� budowlanych. 

4.  Rozwi�zania zapewniaj�ce u�ytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Podstawowymi �rodkami słu��cymi zapewnieniu wła�ciwego u�yłkowania drogi, która jest budowl�

komunikacyjn� s� �rodki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje si� malowanie oznakowania poziomego i 

pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  

8) rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze� instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworz�cych cało�� techniczno-u�ytkow�, decyduj�ca o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyk� i odno�ne 
parametry instalacji i  urz�dze� technologicznych, maj�cych wpływ na architektur�, 
konstrukcj�, instalacje i urz�dzenia techniczne zwi�zane z tym obiektem 

 Nie dotyczy bran�y drogowej 

Nie dotyczy bran�y drogowej 

9) Charakterystyk� energetyczn� obiektu budowlanego 
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9) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na 
�rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod w3zgl�dem (..) 

A) Zapotrzebowania w wod�: 

Nie dotyczy 

B) Emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem  

ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�: 

Podczas budowy i po oddaniu do u�ytku emisja spalin od poruszaj�cych si� pojazdów 

C) Wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�,  

wody powierzchniowe i podziemne: 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga uzyskania Decyzji o �rodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody 

na Realizacj� Przedsi�wzi�cia w �wietle obowi�zuj�cych przepisów, co zostało potwierdzone pismem Gminy 

Suszec pismo: GK�.6220.14.1.2012 z dnia 07.08.2012r    

5.  Wnioski ko�cowe 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y wykona� przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji 

uzbrojenia terenu, w szczególno�ci nale�y zwróci� uwag� na przebieg sieci elektroenergetycznej i gazowej. 

Opracował  

        
 Mgr in�. Tomasz �widerski 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNEIJ�CEGO 

ZDJ 1 Widok wlotu do Dworcowej/Jesionowej ZDJ 2 Widok wlotu  

ZDJnr 3 ul. Bartnicza km 0+070,00   ZDJ 4 ul Bartnicza ok.  km 0+150 

widok w kier Dworcowej   widok w kier Dworcowej 

   
  

ZDJ 5 ul Bartnicza ok. km 0+220  Zdj 6 UL. Brtnicza ok. km 0+500,00  

Widok w kier lasu    Widok w kier lasu 
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O�WIADCZENIE O KOMPLETNO�CI DOKUMENTACJI: 

Niniejszym o�wiadczam, i� wykonana przeze mnie  dokumentacja: �

„WYKONANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W TYM, 

ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWY UL BARTNICZEJ W RADOSTOWICACH NA 

ODCINKU OD SKRZY�OWANIA Z ULIC� DWORCOW�  O DŁUGO�CI” OKOŁO 

530mb  

Bran�a drogowa wraz z odwodnieniem jest kompletna pod wzgl�dem formalno – prawnym i 
technicznym , jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y� oraz, �e została wykonana zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

                          
        

     

 .......................... 

        

    PODPIS PROJEKTANTA 

  

PODPIS SPRAWDZAJACEGO 

PODPIS ZA JEDNOSTK� PROJEKOW�
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