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OPIS TECHNICZNY 
 

DO DOKUMENTACJI OPISOWO – RYSUNKOWEJ 
DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W  TRYBIE  ART. 30 

USTAWY PRAWO BUDOWLANE  
 
 
1. DANE EWIDENCYJNE 
1.1 Obiekt:     Plac zabaw dla dzieci 
1.2 Adres:      Strzelce 
1.3 Działka ewidencyjna: dz. nr 150/2, obręb Strzelce 
1.4 Inwestor:  Gmina Marcinowice, ul. J. Tuwima nr 2, 58-124 Marcinowice 
 
2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie: 
2.1. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 do celów opiniodawczych, 
2.2. Zlecenie zamawiającego, 
2.3. Katalogu placu zabaw produkowanych przez firmę Moje Bambino, Novum, 
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji placu zabaw oraz specjalnych urządzeń. 

 
Uzgodniono obowiązujące przepisy prawne oraz techniczno-budowlane, w tym między innymi: 
 
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. Nr 230 z 2010, poz. 1623 

ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze 
zm.), 

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004, poz. 881).  
  

3. CEL INWESTYCJI 
Celem inwestycji jest doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości 
Strzelce. Projekt obejmuje opis montażu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Strzelce. Na 
dz. nr 150/2, na których zlokalizowany jest obecnie plac zabaw. Teren  jest wyrównany, 
odwodniony i porośnięty trawą. Działka znajduje się w centrum miejscowości. Zgodnie z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi (Uchwała nr XXXVIII/235/06 
Rady Gminy Marcinowice z dnia 25.04.2006r) teren oznaczony jest symbolem 1.U – usługi 
publiczne. Dostawa i montaż wszystkich urządzeń na placu zabaw realizowana będzie przez 
uprawnioną do tego firmę. 
 

4. CEL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przygotowanie dokumentacji opisowo-
rysunkowej dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w trybie art. 30 
ustawy Prawo budowlane. 
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5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zakresem robót budowlanych objęte są: 
5.1. Prace przygotowawcze, 
5.2. Roboty ziemne, 
5.3. Roboty fundamentowe dla istniejących urządzeń rekreacyjno-zabawowych, 
5.4. Roboty izolacyjne, 
5.5. Montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenia,  
5.6. Położenie bezpiecznej nawierzchni, 
5.7. Wykonanie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń, 
5.8. Przeprowadzenie czynności kontrolnych i odbiorowych placu zabaw przed przekazaniem 

go do użytkowania. 

 
6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Planowany zakres robót budowlanych swoim oddziaływaniem obejmuje działki 150/2, obręb 
0012 Strzelce, Gmina Marcinowice. 

 
7. STRUKTURA WŁASNO ŚCI 
Własność: Gmina Marcinowice, 58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima nr 2 

 
8. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
8.1. Lokalizacja – nieruchomość położona jest w zachodniej części miejscowości Strzelce. 
8.2. Dostęp do dróg publicznych – bezpośrednie połączenie z drogą gminną dz. Nr 476 dr 

poprzez istniejący zjazd publiczny. 
8.3. Zabudowa – działka zabudowana  kompleksem szkolno-lekcyjnym,  sala gimnastyczną, 

zewnętrzne boisko o sztucznej nawierzchni; place i tereny utwardzone. 
8.4. Ukształtowanie terenu – przedmiotowy  plac zabaw zlokalizowany na działkach nr 150/2 

wyposażony jest w karuzelę, sprężynowce – 5 szt., zestaw sprawnościowy, huśtawę 
podwójną, zestaw sześciokąty z huśtawkami, huśtawka ważka. W obrębie 
zainwestowania teren płaski o nawierzchni trawiastej, bez deformacji i liniowych 
uskoków. 

8.5. Uzbrojenie terenu – zgodnie z treścią mapy sytuacyjno-wysokościowej. 
8.6. Zadrzewienie – w obrębie zainwestowania  zlokalizowana jest zieleń wysoka – drzewa.  

 
9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje następujące elementy: 
9.1  roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne – realizowane zgodnie z dokumentacją 

techniczno-roboczą producenta urządzeń  oraz zgodnie z niniejszym opracowaniem, 
9.2   montaż obiektów małej architektury placu zabaw realizowany zgodnie z dokumentacją 

techniczno-roboczą producenta - firmy oraz zgodnie z niniejszą dokumentacją, 

9.3.  wykonanie stref bezpieczeństwa – strefy wyznaczone zostaną na podstawie dokumentacji 
techniczno-roboczej producenta urządzeń. W obrębie strefy bezpieczeństwa zastosowano 
nawierzchnię bezpieczną   poliuretanową, elastyczną, amortyzującą około 195 m2, 

9.4.  montaż tablicy informacyjnej oraz regulaminu placu zabaw – plac zabaw należy wyposażyć 
w tablicę informacyjną oraz regulamin, 
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9.5. ogrodzenie placu zabaw ok 73 m– ogrodzenie panelowe, minimalna wysokość 1,20m, 
bezpieczne zakończenie, minimum 2 przetłoczenia wzmacniające, dwie furtki, brak 
odstających prętów, 

9.6.   obsługa komunikacyjna – istniejąca, bez zmian, 
9.7.  oświetlenie terenu – plac zabaw dla dzieci stanowić będzie ogólnodostępną przestrzeń 

publiczną użytkowaną w okresie od wiosny do jesieni w godzinach dziennego oświetlenia 
terenu. Wobec powyższego zamawiający nie planuje oświetlenia sztucznego, 

9.8.  porządkowanie terenu – po wykonaniu wszystkich robót budowlanych teren należy 
uporządkować i doprowadzić go do stanu zgodnie z przeznaczeniem,  

9.9.  czynności odbiorowe – po zakończeniu wszystkich robót budowlanych związanych z 
zagospodarowaniem terenu i montażem urządzeń placu zabaw, przed dopuszczeniem go 
do użytkowania, należy przeprowadzić kontrolę z oceną w oparciu o normę PN-EN-1176-1 
„Wyposażenie placów zabaw. Część 1 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań” i PN-EN-1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” oraz dokonać 
odbiorów urządzenia przez odpowiednie instytucje. 

 
10. DANE TECHNICZNO-U ŻYTKOWE URZ ĄDZEŃ 
 
10.1  Zestaw zabawek wielofunkcyjnych (wieża z dachem kopertowym, wieża z dachem 
kopertowym z lukarnami, wieża z dachem dwuspadowym, wieża duża, zjeżdżalnia głęboka, 
zjeżdżalnia dla maluchów, 5 zabezpieczeń, 4 podesty, 2 platformy, 1 wejściówka, 2 rurki nad 
zjeżdżalnią, 1 rura strażacka, 1 pomost wiszący, 1 pomost ruchomy, trap wspinaczkowy, 
drabinka, 2 uchwyty) 

Dane techniczne: 
Wymiary: ok. 740x826 cm; 
Strefa bezpieczeństwa: ok. 1140x1220 cm; 
Wysokość całkowita: ok. 375 cm; 
Maksymalna wysokość upadku: ok.130 cm; 
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-7:2009 
 Materiały: 
Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 
bezpośrednio w gruncie. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: 
sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-
ciśnieniową. 

Montaż:  
Montaż na kotwach metalowych zabetonowanych w gruncie 
 
10.2. Karuzela tarczowa 
 Dane techniczne: 
Wymiary: ok. 122 x 122 cm;  
Strefa bezpieczeństwa: ok. 522 x 522 cm;  
Wysokość całkowita: ok. 69 cm;  
Wysokość swobodnego upadku: ok. 69 cm; 
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 
 Materiały: 
Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa. Śruby: 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od 
strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zagłębione 75 cm w gruncie.
 Montaż:  
Montaż na kotwach metalowych zabetonowanych w gruncie 
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10.3 Huśtawka wagowa 
Dane techniczne: 

Max. wysokość upadku    1,0 m  
Wymiary (dł x szer x wys)  3,0 x 0,44 x 1,1 m   
Powierzchnia zaderzenia  6,0 x 3,5 m  
Pole powierzchni zderzenia     20,1 m2  
Obwód powierzchni zderzenia   17,3m  
 Materiały: 
huśtawka na metalowym stelażu 
głowy koników wykonane z płyty HDPE 
 Montaż:  
Montaż na kotwach metalowych zabetonowanych w gruncie 
 
 

11. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WYMAGALNE 
NAWIERZCHNIE 
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne: 

11.1 Materiały: 

Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzującej. Podbudowa – 
układ warstw od spodu:  

• Grunt rodzimy (zagęszczony),  
• Warstwa odsączające z piasku lub pospółki gr.10cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5-63mm o gr. 15cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr. 5mm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-5 mm 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zostać wykonana na przepuszczalnej podbudowie  
z kruszyw łamanych, a następnie podbudowie systemowej. Łączna grubość nawierzchni wraz  
z podbudową systemową powinna wynosić min 50 mm. Systemową podbudowę pod 
nawierzchnię sportową lub plac zabaw należy wykonać w oparciu o recepturę producenta lub 
aprobatę bądź kartę techniczną danej nawierzchni. Przez systemową podbudowę należy 
rozumieć warstwę przepuszczalną dla wody wykonaną jako mieszanka żwiru suszonego (3-5 
mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (żywicy poliuretanowej), wykonaną w oparciu 
o w/w wymienione dokumenty. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką mas 
tartanowych. Grubość podbudowy powinna wynosić min 30 mm.  
 

11.2 Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnie bezpieczną 

Projektuje się nawierzchnię  bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 
14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB. Wykonawca 
przedstawi kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta zawierającą 
parametry nawierzchni poliuretanowej. Atest PZH lub dokument równoważny dla  nawierzchni. 
Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję. 

 
Na  przygotowanej podbudowę, należy ułożyć nawierzchnię poliuretanową składającą się z: 

• warstwy amortyzującej o gr. ok. 18mm składającej się z czarnego granulatu gumowego 
SBR średnicy 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym –wykonanej 
bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych. 
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• warstwy użytkowej o gr. Ok. 2mm składającej się z granulatu kauczukowego EPDM 
średnicy 0,5-1-5 mm i systemu poliuretanowego – wykonanej metodą natrysku 
wysokociśnieniowego natryskarką mas tartanowych. 

Minimalne wymagania dot. Nawierzchni poliuretanowej: 
Wydłużenie względne przy zerwaniu : nie mniejsze niż 80 %. Wytrzymałość na rozdzieranie : 
nie mniejsza niż 140 N. Ścieralność aparat Stuttgart: nie większa niż 0,085 mm. Wytrzymałość 
na rozciąganie : nie mniejsza niż 0,6 Mpa18. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera 
<1,1mm. Odkształcenie pionowe w temp 23st <1,4mm. Współczynnik tarcia kinematycznego : 
w stanie suchym 0,70-0,80 wg DIN, w stanie mokrym 0,65-0,75 wg DIN. Zmiana wymiarów po 
działaniu temperatury + 60 C nie większe niż 0.01 %.  
 

11.3 Uwagi końcowe 
Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do zamawiającego. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z 
późniejszymi zmianami. W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie 
przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy 
przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace 
budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg 
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. 
 

12. PRZEZNACZENIE 
Plac zabaw stanowi  przestrzeń publiczną przyszkolną (Szkoła Podstawowa w Strzelcach) 
wyposażoną w drewniane urządzenia przeznaczone do zabaw dla dzieci będących pod stałą 
opieką nauczycieli, dorosłych opiekunów.  
 

13. WARUNKI POSADOWIENIA 
Urządzenia zabawowe dla dzieci zaliczone zostały do I kategorii geotechnicznej – obiektów 
budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych, w sposób bezpośredni za 
pomocą kotew stalowych stabilizowanych w fundamentach betonowych wylewanych w gruncie, 
zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy urządzeń. 
 

14. ROZWI ĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
14.1  Prace przygotowawcze: 

• zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone będą roboty. Plac budowy należy w 
sposób trwały i widoczny oznakować tablicą informacyjną oraz innymi tablicami 
ostrzegawczymi typu:  
• UWAGA TEREN BUDOWY, NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY, 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z całej powierzchni przewidzianej do zabudowy 

wraz z jej wywozem,  
14.2  Roboty rozbiórkowo-demontażowe: 

• ostrożny demontaż istniejących urządzeń zabawowych. Urządzenia przeznaczone do 
wbudowania poddać renowacji. 
• oczyszczenie terenu placu zabaw z niebezpiecznych elementów zagrażających 
bezpieczeństwu użytkownikom. 

14.3 Roboty ziemne: 
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• wykonanie podbudowy żwirowo-piaskowej lub podbudowy z niesortu kamiennego 0-
31,5 mm o grubości 10-15 cm zagęszczonej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Is = 0,97, pod projektowany układ fundamentowy,  

• zdemontowanie ręczne, z zachowaniem ostrożności istniejących urządzeń zabawowych 
oraz ponowny montaż po wykonaniu nawierzchni  

• wywóz  ziemi z wykopów, 
14.4 Fundamenty: 

wykonać bezpośrednie posadowienie urządzeń zabawowych placu zabaw dla dzieci w 
obrębie warstwy geotechnicznej wykształconej bezpośrednio pod warstwą ziemi urodzajnej. 
Projektowany poziom posadowienia fundamentów dla wszystkich urządzeń przyjęto na 
poziomie 0,80 m poniżej poziomu terenu. Układ fundamentowy wykonać na podłożu 
żwirowo-piaskowym lub podłożu z niesortu kamiennego 0-31,5 mm o grubości 10-15 cm 
zagęszczonej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,97. Fundamenty betonowe 
wylewane z betonu żwirowego B20. Podczas betonowania używać wibratorów wgłębnych, 
tzw. buławowych, w celu właściwego zagęszczenia mieszanki betonowej w sposób, który 
nie spowoduje segregacji mieszanki oraz nadmiernego wytrącenia mleczka cementowego. 
Układ fundamentowy wylewać w gruncie. W celu zabezpieczenia mieszanki betonowej 
przed utratą nadmiernej ilości wody zarobowej niezbędnej do utworzenia właściwej 
struktury betonu, dno oraz ściany wykopu zabezpieczyć folią budowlaną czarną 0,2 mm. W 
razie konieczności, zgodnie z dokumentacją techniczno-roboczą urządzenia, podczas 
betonowania fundamentów osadzić i zastabilizować elementy kotwiące konstrukcję placu 
zabaw. 

14.5 Izolacja p. wilgociowa: 
górną powierzchnię układu fundamentowego zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową z 
roztworu asfaltowo-kauczukowego stosowanego na zimno np.: 2x dysperbit, 

14.6 Urządzenia:  
urządzenia plac zabaw wykonane są z elementów składających się w przeważającej mierze z 
drewna oraz elementów łączących typu: liny, pręty i sprężyny stalowe. 
Przedmiotowe urządzenia i ich elementy składowe tworzące system posiadają odpowiednie 
certyfikaty. 
Zainstalowanie urządzeń wymaga właściwego wyznaczenia oraz zagospodarowania strefy 
ochronnej związanej z obszarem upadku, obszarem zabawy i bezpieczeństwa, określonej 
przez producenta.  
 

15. OPIS PROJEKTOWANEGO PLACU 
15.1. Demontaż i montaż istniejących urządzeń zabawowych, 
15.2. Położenie bezpiecznej nawierzchni 
15.3. Montaż urządzeń zabawowych  

 

16. WYTYCZNE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANYCH 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r. poz. 1126) planowany zakres robót nie wymaga 
sporządzenia Planu BIOZ 
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17. UWAGI KO ŃCOWE 
Przedmiotowy zakres robót budowlanych należy realizować zgodnie z dokumentacją, wiedzą 
techniczną oraz przepisami techniczno-budowlanymi, w tym: 

17.1 Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr 156 z 
2006roku poz. 1118 z późn. zm.) 

17.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z nia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 
75. Poz. 690 z późn. zm.), 

17.3 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 
roku, poz. 881) 

17.4 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych. 
• Dokumentację stanowią wszystkie jej składniki łącznie, tzn. Część opisową, część 

rysunkową oraz inne dokumenty określające i wyjaśniające specyfikę wykonywanych robót 
budowlanych. Informację zawartą choćby w jednym z tych dokumentów należy traktować 
jakby występowała w całym projekcie.  

• W przypadku występowania informacji rozbieżnych zamieszczonych w poszczególnych 
składnikach dokumentacji opisowo-rysunkowej należy o zaistniałych rozbieżnościach 
poinformować inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania stosownych wyjaśnień. 
W przypadku występowania rozbieżności w zakresie nieistotnych informacji, które nie mają 
wpływu na warunki podstawowe odnoszące się do bezpieczeństwa użytkownika, 
bezpieczeństwa konstrukcji, walorów użytkowych i estetycznych, należy kierować się 
zasadą wyboru technologii, rozwiązań materiałowych o wyższych parametrach 
zapewniających wyższą jakość usługi.  

• Ujawnione w dokumentacji opisowo-rysunkowej ewentualnie pomyłki i błędy, wykryte w 
trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać projektantowi w celu 
dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione błędy 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji 
robót budowlanych, które są niezgodne z obwiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi. 

• Prace wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, 
określonym przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, 
systemów technologicznych, elementów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty 
budowlane należy wykonać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania 
tych prac i robót. 

• W trakcie realizacji robót budowlanych, może pojawić się konieczność wykonania robót 
budowlanych nie przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, których pominięcie 
będzie miało istotny wpływ na trwałość i poprawność wykonania robót w kontekście 
spełnienia warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W 
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania 
inspektora nadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu postępowania, technologii i 
określenia niezbędnego zakresu robót budowlanych. 

• Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urządzenia zastosowane 
podczas wykonywanych robót budowlanych powinny posiadać odpowiednie dokumenty 
wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, oraz 
zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN 1176-1. Obwiązek sprawdzania, czy 
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urządzenia 
posiadają stosowne dokumenty zezwalające na ich użycie spoczywa na kierowniku budowy 
oraz inspektorze nadzoru. 
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• W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami 
należy fakt ten zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego i zaproponować rozwiązanie 
zamienne w porozumieniu z projektantem.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świdnica, maj 2014 r.          
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