
 
OPIS TECHNICZNY–- BUDOWA PLACU ZABAW RAMACH ZADANIA Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PN.: "MINIPLAC 

ZABAW I BOISKO DO KOSZYKÓWKI W SADULSKIM ZAKĄTKU" PRZY UL. MIRTOWEJ 
 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.,  LUTY   2016r. 1 
 

 
 ETAP 

PROJEKT  WYKONAWCZY 
 

BRANŻA ARCHITEKTURA 
OBIEKT NAZWA 

BUDOWA PLACU ZABAW RAMACH ZADANIA Z BUD ŻETU 
PARTYCYPACYJNEGO PN.: "MINIPLAC ZABAW I BOISKO DO 

KOSZYKÓWKI W SADULSKIM ZAK ĄTKU" PRZY UL. 
MIRTOWEJ 

ADRES  
UL. MITROWA 

 
NR DZIAŁEK DZ. EW. NR 50/3 OBRĘB 3-11-32 

INWESTOR NAZWA URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
DZIELNICA WAWER 

 
ADRES ul. Żegańska 1, 04-713 
  

AUTOR 
OPRACOWANIA  

NAZWA  
ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C. 

ADRES UL. SZACHOWA 1, 
04-894 WARSZAWA, 

TEL/FAX: (022) 872-43-42 
 

Skład zespołu projektowego: 
 
Imię i nazwisko branża Nr uprawnień Nr izby podpis 

mgr inż arch. 
Marcin Szczesiuk 

Architektura 
PROJEKTANT 

MA/023/03 MA-1513  
 

 



 
OPIS TECHNICZNY–- BUDOWA PLACU ZABAW RAMACH ZADANIA Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PN.: "MINIPLAC 

ZABAW I BOISKO DO KOSZYKÓWKI W SADULSKIM ZAKĄTKU" PRZY UL. MIRTOWEJ 
 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.,  LUTY   2016r. 2 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1.DANE OGÓLNE .............................................................................................................................................. 4 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................................................................. 4 
1.2. PROGRAM FUNKCJONALNY .................................................................................................................................. 4 
1.3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU – DANE LICZBOWE ............................................................... 4 
1.4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI ................................................................................................................... 4 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. ......................................................................................................................... 4 

2.1.LOKALIZACJA TERENU POD INWESTYCJĘ. .................................................................................................................. 4 
2.2. USYTUOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ. .............................................................................................................. 4 
2.3. BUDYNKI I INFRASTRUKTURA ISTNIEJĄCA. ................................................................................................................ 4 
2.5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU .................................................................................................................................. 5 
2.7. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA ............................................................................................................................................. 5 

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. ......................................................................................... 5 

3.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU .............................................................................................................................. 5 
3.2. ODWODNIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...................................................................................... 5 
3.3 DOJŚCIA ........................................................................................................................................................... 5 

4. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ...................................................... 5 

4.1. NAWIERZCHNIE ................................................................................................................................................. 5 
4.1.1. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA NA PLACU ZABAW .................................................................................................... 5 
4.1.2. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ............................................................................................................................. 5 
4.1.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6CM ......................................................................................................... 7 
4.1.4. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI ..................................................................................... 7 
4.2. ELEMENTY PLACU ZABAW .................................................................................................................................... 8 
4.3. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE ..................................................................................................................... 9 

5.  DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW OCHRONY. ............................. 10 

6.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ ........................................................ 10 

7. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW. .......................................................................................................................................... 10 

8. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ZAGOSPODAROWANIE I ZABUDOWĘ DZIAŁEK SĄSIEDNICH..... 10 

9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU I KOMPLETNOŚCI PROJEKTU. ........................................ 11 

10. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE ......................................................................................................... 11 

 



 
OPIS TECHNICZNY–- BUDOWA PLACU ZABAW RAMACH ZADANIA Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PN.: "MINIPLAC 

ZABAW I BOISKO DO KOSZYKÓWKI W SADULSKIM ZAKĄTKU" PRZY UL. MIRTOWEJ 
 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c.,  LUTY   2016r. 3 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku  skala 

1. Projekt zagospodarowania terenu PW:PPL:A:01:00  1:200 

2. Plac zabaw i boisko - wymiarowanie PW:PPL:A:02:00  1:150 

3. Przekroje nawierzchni i malowanie linii na boisku PW:PPL:A:03:00  1:10 \ 1:50 

 
 nawierzchnia z kostki betonowej  
- 6,0 cm  - kostka betonowa typu bauma  kolorze szarym - 10x20x6 cm 
- 3,0 cm  - podsypka cenettowo-piaskowa   1:4 
- 10,0 cm - tłuiczeń o frakcji 4/8mm 
- grunt rodzimy 
  
konstrukcja syntetyku na boisku:  
1,3 cm – nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
3,5 cm - warstwa elastyczna 
  3 cm – warstwa wyrównawcza tłuczeń  0,05-4mm 
  5 cm – kruszywo łamane 0,05-31,5mm             
10 cm - tłuczeń  31,5 – 63mm 
           - grunt rodzimy (piasek) 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.Dane ogólne  

1.1. Podstawa opracowania  
• umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
• wizja lokalna,  
• ustalenia z inwestorem,  
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 roku.  
 

1.2. Program funkcjonalny 
 

• projektowany plac zabaw dla dzieci znajduje się w centralnej części działki nr ew. 
50\3 obręb 3-11-32.   

• wyposażenie placu zabaw jest przeznaczone dla określonej grupy wiekowej od 3-15 
lat, teren jest otwarty - ogólnodostępny. 
 

1.3. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu – dane liczbowe 
 

• nawierzchnia z kostki betonowej 6cm 2,4m2 
• długość obrzeża betonowego 6x20cm 3,2mb 
• powierzchnia naw. syntetycznej boiska 84,0m2 
• długość obrzeża betonowego 8x30cm 36,7mb 
• dosianie trawnika  220,0m2 
• powierzchnia naw. syntetycznej na pl. zabaw 60,5m2 
• obrzeże betonowe 8x30cm - pl.  zabaw  31,2mb 
• kosz do koszykówki 1 szt. 
• regulamin placu zabaw 1 szt. 
• ławki 3 szt. 
• kosz na śmieci 1 szt. 
• elementy placu zabaw 1 szt. 

 
1.4. Określenie przedmiotu Inwestycji 

 

 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  
budowa placu zabaw ramach zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: "MINIPLAC ZABAW I 
BOISKO DO KOSZYKÓWKI W SADULSKIM ZAKĄTKU" przy ul. Mirtowej w Warszawie na 
działce ew. nr 50\3 obręb 3-11-32. 
 
2. Opis stanu istniej ącego. 
 

2.1.Lokalizacja terenu pod inwestycję. 
 

Działka na której zlokalizowana jest inwestycja położona jest przy ul. Mirtowej róg 
Mydlarskiej w Warszawie. Na działce znajduje się niedawno wybudowana siłownia 
zewnętrzna z nawierzchnią z kostki betonowej. Dookoła inwestycji znajdują się zabudowania 
- domy jednorodzinne oraz od północy zabudowa szeregowa.  
 

2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycję. 
 

 Działka ma kształt trójkąta, jednak obszar możliwy do zagospodarowania ma kształt 
nieregularnego wieloboku, ze względu na zagospodarowanie północnej jej części. 
 

2.3. Budynki i infrastruktura istniejąca. 
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W granicach działki znajduje się budynek trafo – południowy – zachód.  
 

2.5. Ukształtowanie terenu 
 

Teren jest zróżnicowany. Niwelacja ternu wynosi do 0,4m. 
 

2.7. Zieleń istniejąca 
 

Na terenie opracowania występują drzewa i krzewy nie kolidujące z inwestycją. 
 
3. Opis projektu zagospodarowania działki. 

 
3.1.Zagospodarowanie terenu 

 

Projektuje się wykonanie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej - zgodnie z 
rysunkiem zagospodarowania terenu. Na yntetyku zaprojektowano urządzenie o możliwości 
swobodnego upadku < 1,0m. Projekt obejmuje również wykonanie mini boiska do 
koszykówki z nawierzchnią syntetyczną.  

 
3.2. Odwodnienie elementów zagospodarowania terenu 

 

Wody opadowe wsiąkać będą w nawierzchnię syntetyczną, piasek i trawę. 
 

3.3 Dojścia 
 
Aby dostać się do projektowanego placu zabaw oraz boiska należy wykorzystać 

zaprojektowane chodniki. 
 

4. Opis poszczególnych elementów zagospodarowania t erenu. 
 

4.1. Nawierzchnie 
 
4.1.1. nawierzchnia syntetyczna na placu zabaw 

 

Pod urządzeniem zabawowym w całości pod strefą bezpieczeństwa należy wykonać 
nawierzchnię poliuretanową rozkładaną na podkładzie elastycznym o grubości łącznej 
40mm.  Tego rodzaju nawierzchnia amortyzuje skutki upadków z wysokości, przez co 
zmniejsza ryzyko stłuczeń i obtarć. Zapewnia komfort osobom poruszającym się na wózkach. Dzięki 
temu dzieci niepełnosprawne i opiekunowie mają ułatwiony dostęp do urządzeń zabawowych. Jest 
łatwa w utrzymaniu. Nie wymaga kosztownych zabiegów konserwacyjnych, łatwo ją wyczyścić. Jest 
elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody.  

 
Konstrukcja nawierzchni:  (nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw) 
1,5 cm – poliuretan 
3,5 cm – podkład elastyczny 
  3 cm – warstwa wyrównawcza tłuczeń  0,05-4mm 
  5 cm – kruszywo łamane 0,05-31,5mm             
 10 cm - tłuczeń  31,5 – 63mm 
          - grunt rodzimy 
 

4.1.2. Nawierzchnia trawiasta 
 
Ze względu na prace niwelacyjne teren został pozbawiony trawy. Nie usuwa się 

humusu, dlatego trawę należy wysiać na istniejącym gruncie uprzednio przygotowanym pod 
sianie. Zakłada się, iż docelowo projektowany trawnik z siewu będzie odporny na deptanie 
przez użytkowników. 
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Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie 
ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd. Ustalając liczbę 
nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie 
powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 
Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać 
powinien najwyższe normy wysiewu. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie 
wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się 
zanieczyszczenia. 

 
Projektowana mieszanka 
Życica trwała gazonowa -40%  
Kostrzewa trzcinowa -5% 
Kostrzewa czerwona rozłogowa -20%  
Kostrzewa czerwona kępowa -20%  
Kostrzewa owcza -10%  
Wiechlina łąkowa -5%  
Norma wysiewu dla mieszanki wynosi 40g/m2 
 

Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy przeznaczone miejsca pod trawnik wyrównać, 
zwałować. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie wiosennym 
do końca maja lub w okresie przełomu lata i jesieni od połowy sierpnia do końca września.  
Każda inna pora może wpływać negatywnie na kiełkowanie nasion przede wszystkim ze 
względu na ryzyko suszy. 
 
Czynności pielęgnacyjne w pierwszym roku po założeniu trawnika: 
 Pielęgnacja trawników: 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni 
trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest 
wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. 
Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). 
Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 
1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. 
Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na 
trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w 
znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest 
rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma 
bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do lepszego 
krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni 
trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ja zebrać, ponieważ powoduje 
ona żółkniecie trawnika i może być przyczyna gnicia liści. Pamiętać należy również o aeracji. 
 Czynności bieżące: 
Koszenie trawnika: 
  - koszenie trawnika 1 raz w tygodniu: 
  - na wysokość 4 cm (strefa słoneczna) 
- na wysokość 6 – 7 cm (strefa zacieniona) 
- Ostatnie koszenie należy wykonać tuż przed nadchodzącą zimą, ale nie później niż do 
końca października 
usuwanie chwastów w trawniku 
nawożenie trawnika – 2 – 3 – krotnie, najpóźniej do końca lipca 
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co 2-3 lata wykonać analizę gleby 
nawożenie azotowe – 100 do 250 kg/ha/rok (ostatnie nawożenie – koniec sierpnia), 
wstrzymać nawożenie azotowe w trakcie suszy 
nawożenie fosforowe i potasowe jesienią – wg. analizy gleby 
nawożenie trawnika – wrzesień – nawozem jesiennym 
wapnowanie co 3-4 lata wg. analizy gleby 
 
UWAGA:plac zabaw nie powinien być użytkowany dopóki trawnik nie będzie w pełni 
"dojrzały" - aby odpowiednio się zakorzenił. 
   

4.1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej 6cm 
 Projektuje się dojście do projektowanego placu zabaw oraz boiska do gry w 
koszykówkę z kostki betonowej – identycznej jak w siłowni zewnętrznej.  
 
Spadki 2,0% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano następujący 
układ warstw  
 

• Kostka betonowa typu Bauma w kolorze szarym 10x20x6 cm    6,0 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa        3,0 cm 
• Podbudowa z tłucznia       10,0 cm 
• Grunt rodzimy 

 
Do podsypek stosować piach kopalniany. Chodniki obramowane krawężnikiem betonowym 
30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 15x20 cm. 
 
Uwagi do układania nawierzchni z kostki betonowej 
 W projekcie użyto kostek grubości 6 i 8 cm. Nawierzchnię układać należy z 
zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych oraz spadków poprzecznych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie 
powierzchni kostki należy wymieszać wybierając je z pośród co najmniej 3 palet. Kostkę 
należy układać 1 cm wyżej niż obrzeże natomiast przy krawężnikach na równo z krawędzią. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
nawierzchni. Szerokość spoin chodników z kostki betonowej na odcinkach prostych nie 
powinna przekraczać 0,2-0,3cm. Szerokość spoin na łukach, zależnie od potrzeby, nie 
powinna być większa niż 0,8cm. Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być 
zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny 
ostry piasek. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową na chodnikach z kostki 
brukowej stosować należy na łukach oraz przy urządzeniach naziemnych. Skład zaprawy: 
300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku. Chodniki, których spoiny wypełnione są zaprawą 
cementową, po wykonaniu należy pokryć warstwą piasku grubości 1,0-1,5cm. Piasek należy 
zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 7 dni. Chodnik o spoinach 
wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
 

4.1.4. Nawierzchnia syntetyczna na boisku do koszykówki 
 
 Po zachodniej stronie siłowni projektuje się mini boisko do koszykówki 9,0x9,0 m. 
Należy wykonać nawierzchnię syntetyczną w kolorze czerwonym – linie białe - o konstrukcji: 
1,3 cm – nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
3,5 cm - warstwa elastyczna 
  3 cm – warstwa wyrównawcza tłuczeń  0,05-4mm 
  5 cm – kruszywo łamane 0,05-31,5mm             
10 cm - tłuczeń  31,5 – 63mm 
           - grunt rodzimy (piasek) 
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Boisko od nawierzchni z kostki betonowej oraz trawnika należy oddzielić obrzeżem 
betonowym 8x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej 15x20 cm.  Do podsypek 
stosować piach kopalniany. Wierzch krawężnika wykończyć wierzchnimi warstwami 
nawierzchni o gr 20mm (tj . 15mm  nawierzchni syntetycznej i 5mm warstwy elastycznej 
podkładowej). Charakterystyka nawierzchni zgodnie ze specyfikacją techniczną.  

4.2. Elementy placu zabaw 
 

Tablica informacyjna-  regulamin  

 
wymiar (m): wys. x szer. x dł.1.90 x 0.04 x 0.48 
wymagana nawierzchnia głębokość posadowienia [cm]:50części zapasowe: 
zgodności z normą PN - EN 1176 
PM- konstrukcja wykonana z profili metalowych 40x40mm, ocynkowanych ogniowo i 
malowanych wg RAL 
Zwieńczenie wykonane z blachy lub płyty HDPE/HPL obwiedzionej rurką ø 30 mm 
Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych 
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Zestaw zabawowy: 

 
• PM - słupy pionowe wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie 

dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ 
opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego  

• Dach - płyta HPL  
• Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypełnienie z desek 

ryflowanych  
• Zjeżdżalnia - boki z HDPE, część ślizgowa z blachy nierdzewnej  
• Liny PP z rdzeniem stalowym  
• Tunel - żywica epoksydowa, kołnierz z HDPE  
• Balkon - konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo/ opcjonalnie dodatkowo 

malowana w kolorach RAL  
• Łańcuch techniczny ocynkowany, o krótkich ogniwach/ opcjonalnie ze stali 

nierdzewnej  
• Drążki drabinek ocynkowane/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej  
• Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych  

 

4.3. Drobne formy architektoniczne 
 

  4.3.1. Ławki parkowe  
 

Na terenie opracowania zaprojektowano 4 ławki: 
 
Ławka stalowo - drewniana 
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Materiał:  
• rury  stalowe, malowane proszkowo na 

kolor czarny 
• listwy drewniane, jodłowe szlifowane i 
polerowane, drewno zabezpieczone 
impregnatem do drewna, bejcowane i 
lakierowane 
 

• Waga ok. 35 kg 
• Wymiary : 
•  Dł. Siedziska: 170 cm 
•    Dł. Całkowita: 194cm 
•   Wys. Siedziska: 40cm 
•   Gł. Siedziska: 40cm 
•   G. calkowitaŁ 64cm 
• mocować zgodnie z technologią 

producenta 
 

  
  4.3.2. Kosz na śmieci 

 

 
 
Dane techniczne: 
 
• blacha perforowana o gr. 1,5mm, daszek o 
grubości 2mm. 
• Pojemność : 35 litrów 
• Waga : ok 12 kg 
 
Wymiary kosza: 
 
• wymiary kosza: 410x400x670mm 
• wymiary całkowite: 480x400x1250mm 

 
5.  Dane o wpisie do rejestru zabytków i szczególny ch warunków ochrony. 
Działka ani obiekty istniejące nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 
6.  Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę 
Nie dotyczy. 

 
7. Informacj ę i dane o charakterze i cechach zagro żeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia u żytkowników. 
W/w zagrożenia nie występują. 
 
8. Wpływ projektowanej inwestycji na zagospodarowan ie i zabudow ę działek 
sąsiednich. 
Bez zmian. Oddziaływanie obiektu zamyka się w granicach działki Inwestora. 
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9. Oświadczenie projektanta o sporz ądzeniu i kompletno ści projektu. 
 
Projektanci oświadczają, że opracowany Projekt Budowlany jest sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 
o zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z późniejszymi zmianami) i kompletny w 
rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 
r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 
2003 r. z późniejszymi zmianami). 

 
Imię i nazwisko branża Nr uprawnień Nr izby data podpis 

mgr inż arch. Marcin Szczesiuk Architektura 
(projektant) 

MA/023/03 MA-1513 02.2016  
 

 
 
Powyższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową, Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. Wszelkie elementy obiektu, 
urządzenia, instalacje, elementy wykończenia i wyposażenia wyszczególnione tylko w opisie 
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w częściach dokumentacji lub odwrotnie 
należy traktować pełnoprawnie tzn. powinny być uwzględnione w trakcie realizacji. 
Wszelkie niezgodności projektowe przyszły Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inwestorowi 
i Głównemu Projektantowi na etapie przetargu i nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek 
dodatkowych roszczeń finansowych. 
Nazwy własne produktów podano w nin. opracowaniu przykładowo i dopuszcza się 
stosowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od produktów 
wskazanych. 
 
10. Dokumenty formalno prawne 
 
Kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego oraz zaśw. z izby arch. /2 strony/.   
 

 
 
 
Opracował: 
 
 
 
arch. Marcin Szczesiuk 

 


