






















































































Ćż„©·żĽ˝¦»˛·»

Ćż„©·żĽ˝¦»˛·» ¦±¬żm± ©§ą»˛»®±©ż˛» »´»µ¬®±˛·˝¦˛·» · ±°ż¬®¦±˛» ľ»¦°·»˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł »´»µ¬®±˛·˝¦˛§ł

©»®§ş·µ±©ż˛§ł °®¦§ °±ł±˝§ ©ża˛»ą± µ©ż´·ş·µ±©ż˛»ą± ˝»®¬§ş·µż¬« © Ľ˛·« îđďíóđďóďé ®±µ« °®¦»¦ć

Đż˛ Ó·˝¸żm Îżşżm Ů®«�´»©µ· ± ˛«ł»®¦» »©·Ľ»˛˝§¶˛§ł ĐŃÓń×Űńđđęďńďî

żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ŮĽż/µ  «´ň Ű´ş-© îęô čđóďčđ ŮĽż/µ

¶»¬ ˝¦m±˛µ·»ł Đ±ł±®µ·»¶ Ńµ®6ą±©»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-© Ţ«Ľ±©˛·˝¬©ż · °±·żĽż ©§łżąż˛»

«ľ»¦°·»˝¦»˛·» ±Ľ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛±„˝· ˝§©·´˛»¶ň

Ň·˛·»¶¦» ¦ż„©·żĽ˝¦»˛·» ¶»¬ ©ża˛» Ľ± Ľ˛·ż îđďěóđďóíďň

± ˛«ł»®¦» ©»®§ş·µż˝§¶˛§łć

Î§¦ż®Ľ Ő±´żżô Đ®¦»©±Ľ˛·˝¦g˝§ ÎżĽ§ Đ±ł±®µ·»¶ Ńµ®6ą±©»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-© Ţ«Ľ±©˛·˝¬©żň

řĆą±Ľ˛·» ż®¬ň ë «¬ î «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż ďč ©®¦»„˛·ż îđđď ®ň ± °±Ľ°··» »´»µ¬®±˛·˝¦˛§ł řÜ¦ň Ëň îđđď Ň® ďíđ °±¦ň ďěëđ÷ Ľż˛» © °±¬ż˝·

»´»µ¬®±˛·˝¦˛»¶ ±°ż¬®¦±˛» ľ»¦°·»˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł »´»µ¬®±˛·˝¦˛§ł ©»®§ş·µ±©ż˛§ł °®¦§ °±ł±˝§ ©ża˛»ą± µ©ż´·ş·µ±©ż˛»ą± ˝»®¬§ş·µż¬« g

®-©˛±©ża˛» °±Ľ ©¦ą´6Ľ»ł µ«¬µ-© °®ż©˛§˝¸ Ľ±µ«ł»˛¬±ł ±°ż¬®¦±˛§ł °±Ľ°·żł· ©mż˛±®6˝¦˛§ł·ň÷

ö  É»®§ş·µż˝¶6 °±°®ż©˛±„˝· Ľż˛§˝¸ © ˛·˛·»¶¦§ł ¦ż„©·żĽ˝¦»˛·« ł±a˛ż °®ż©Ľ¦·: ¦ż °±ł±˝g ˛«ł»®« ©»®§ş·µż˝§¶˛»ą± ¦ż„©·żĽ˝¦»˛·ż ˛ż

¬®±˛·» Đ±´µ·»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-© Ţ«Ľ±©˛·˝¬©ż ©©©ň°··ľň±®ąň°´ ´«ľ µ±˛¬żµ¬«¶g˝ ·6 ¦ ľ·«®»ł ©mż„˝·©»¶ Ńµ®6ą±©»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-©

Ţ«Ľ±©˛·˝¬©żň

ĐŃÓóÓÜĆóéíîóÖçŐ ö

Ü·ą·¬ż´́ § ·ą˛»Ľ ľ§ ÎÇÍĆßÎÜ ŐŃÔßÍß
Üż¬»ć îđďíňđďňďé ďěćđďćďč ÝŰĚ
Î»ż±˛ć Ű´»µ¬®± ·̨˝¦̨ » ¦ż„©·żĽ˝¦»̨ ·» Đ××Ţ
Ô±˝ż¬·± ć̨ ŮĽż/µô Đ±´µż

Í·ą˛ż¬«®» Ň±¬  Ę»®·ş·»Ľ



Ćż„©·żĽ˝¦»˛·»

Ćż„©·żĽ˝¦»˛·» ¦±¬żm± ©§ą»˛»®±©ż˛» »´»µ¬®±˛·˝¦˛·» · ±°ż¬®¦±˛» ľ»¦°·»˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł »´»µ¬®±˛·˝¦˛§ł
©»®§ş·µ±©ż˛§ł °®¦§ °±ł±˝§ ©ża˛»ą± µ©ż´·ş·µ±©ż˛»ą± ˝»®¬§ş·µż¬« © Ľ˛·« îđďíóđďóđě ®±µ« °®¦»¦ć

Đż˛ ÉŃÖÝ×ŰÝŘ ĆßÉßÜĆ×OÍŐ× ± ˛«ł»®¦» »©·Ľ»˛˝§¶˛§ł ŐËĐńŢÜńîčęéńđď

żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż  «´ň Ü{ŢÎŃÉÍŐ×ŰŮŃ îíô čęóíđđ ŮÎËÜĆ×{ÜĆ

¶»¬ ˝¦m±˛µ·»ł Ő«¶ż©µ±óĐ±ł±®µ·»¶ Ńµ®6ą±©»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-© Ţ«Ľ±©˛·˝¬©ż · °±·żĽż

©§łżąż˛» «ľ»¦°·»˝¦»˛·» ±Ľ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛±„˝· ˝§©·´˛»¶ň

Ň·˛·»¶¦» ¦ż„©·żĽ˝¦»˛·» ¶»¬ ©ża˛» Ľ± Ľ˛·ż îđďíóďîóíďň

± ˛«ł»®¦» ©»®§ş·µż˝§¶˛§łć

ßĽżł Đ±Ľ¸±®»˝µ·ô Đ®¦»©±Ľ˛·˝¦g˝§ ÎżĽ§ Ő«¶ż©µ±óĐ±ł±®µ·»¶ Ńµ®6ą±©»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-© Ţ«Ľ±©˛·˝¬©żň

řĆą±Ľ˛·» ż®¬ň ë «¬ î «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż ďč ©®¦»„˛·ż îđđď ®ň ± °±Ľ°··» »´»µ¬®±˛·˝¦˛§ł řÜ¦ň Ëň îđđď Ň® ďíđ °±¦ň ďěëđ÷ Ľż˛» © °±¬ż˝·
»´»µ¬®±˛·˝¦˛»¶ ±°ż¬®¦±˛» ľ»¦°·»˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł »´»µ¬®±˛·˝¦˛§ł ©»®§ş·µ±©ż˛§ł °®¦§ °±ł±˝§ ©ża˛»ą± µ©ż´·ş·µ±©ż˛»ą± ˝»®¬§ş·µż¬« g
®-©˛±©ża˛» °±Ľ ©¦ą´6Ľ»ł µ«¬µ-© °®ż©˛§˝¸ Ľ±µ«ł»˛¬±ł ±°ż¬®¦±˛§ł °±Ľ°·żł· ©mż˛±®6˝¦˛§ł·ň÷

ö  É»®§ş·µż˝¶6 °±°®ż©˛±„˝· Ľż˛§˝¸ © ˛·˛·»¶¦§ł ¦ż„©·żĽ˝¦»˛·« ł±a˛ż °®ż©Ľ¦·: ¦ż °±ł±˝g ˛«ł»®« ©»®§ş·µż˝§¶˛»ą± ¦ż„©·żĽ˝¦»˛·ż ˛ż
¬®±˛·» Đ±´µ·»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-© Ţ«Ľ±©˛·˝¬©ż ©©©ň°··ľň±®ąň°´ ´«ľ µ±˛¬żµ¬«¶g˝ ·6 ¦ ľ·«®»ł ©mż„˝·©»¶ Ńµ®6ą±©»¶ ×¦ľ§ ×˛a§˛·»®-©
Ţ«Ľ±©˛·˝¬©żň

ŐËĐóŮŃëóîčîó×ĆĚ ö











Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

çë ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ĐÎŃÖŰŐĚßŇĚß 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § ż®˝¸·¬»µ¬±˛·˝¦˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§     ĚßÜŰËÍĆ ŐÎŰĐÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»        ŢĐóÎŇóĘńîîńĚŃńčě

zamieszkały   «´ň Ô»ą·±˛-© çěńëĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

çę ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ĐÎŃÖŰŐĚßŇĚß 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § µ±˛¬®«µ˝§¶˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§     ŢŰŇŰÜÇŐĚ ÎŰÜŰÎ 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»        ËßŇń×ĘńčíěęńďďíńĚŃńčč

zamieszkały   ul. Ks. dr Wł. Ł ą· ďńîéĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

çé ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ĐÎŃÖŰŐĚßŇĚß 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § ż˛·¬ż®˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§         ŐßĆ×Ó×ŰÎĆ ŐËÎŐŃÉÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»                 ŢĐóÎŇóĘńďëíńĚŃńčîóčí

zamieszkały   «´ň Ů®±ľ´±©ż ďëńďéĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

çč ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ĐÎŃÖŰŐĚßŇĚß 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § »´»µ¬®§˝¦˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§           MICHAŁ GRU ÔŰÉÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»                 ĐŃÓńđîđďńĐŃŃŰńďď 

zamieszkały   čęóíđî Ůż  îđß řął·˛ż Ů®«Ľ¦· Ľ¦÷

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

çç ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ĐÎŃÖŰŐĚßŇĚß 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § Ľ®±ą±©»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§           ÉŃÖÝ×ŰÝŘ ĆßÉßÜĆ× ÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»                   ŮĐň×ňéíěîńíîíńĚŃńçě 

zamieszkały   «´ň Ü ľ®±©µ·»ą± îíĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđđ ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ÍĐÎßÉÜĆßÖ ÝŰŮŃ 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § ż®˝¸·¬»µ¬±˛·˝¦˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§              ŃÔŮ×ŰÎÜ ŇßŮMÎÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»                ëččńéďńŢą

zamieszkały           «´ň Ó±˛·«¦µ· ďç ł ëďĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđď ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ÍĐÎßÉÜĆßÖ ÝŰŮŃ 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § µ±˛¬®«µ˝§¶˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§               ŃÔŮ×ŰÎÜ ŇßŮMÎÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»                                         ëččńéďńŢą

zamieszkały         «´ň Ó±˛·«¦µ· ďç ł ëďĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđî ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ÍĐÎßÉÜĆßÖ ÝŰŮŃ 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § ż˛·¬ż®˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§              MAREK KOŁECKI 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»      ŐËĐńđďíëńĐŃŃÍńđę

zamieszkały              «´ň Ő«¶ż©µż éčĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦  

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđí ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ÍĐÎßÉÜĆßÖ ÝŰŮŃ 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § »´»µ¬®§˝¦˛»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§               ROBERT Ł ŮŃÉÍŐ× 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»      ŐËĐńđďéčńĐŃŃŰńđç

zamieszkały         «´ň Éň Ő«´»®µ·»ą± ďęńďîĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦  

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđě ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Ń É×ßÜÝĆŰŇ×Ű ÍĐÎßÉÜĆßÖ ÝŰŮŃ 

°®±¶»µ¬ż˛¬ż Š °®ż©Ľ¦ż¶ ˝»ą±ö ± °±®¦ Ľ¦»˛·« °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ľ®ż˛ § Ľ®±ą±©»¶ ¦ą±Ľ˛·» ¦ 

±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

Öż ˛· »¶ °±Ľ°·ż˛§              Đ×ŃĚÎ ÓßŇŐ×ŰÉ×ÝĆ 
›››››››››››››››ň 

ř·ł·  · ˛ż¦©·µ± °®±¶»µ¬ż˛¬ż÷ 

˛® «°®ż©˛·»      ßŢ×ĚóŃĚńéďíďńéńîđđđ

zamieszkały              «´ň Ő±®˝¦żµż ďéńëíĺ    čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

°± ¦ż°±¦˛ż˛·« ·  ¦ °®¦»°·żł· «¬ż©§ ¦ Ľ˛·ż éň ´·°˝ż ďççě ®±µ« Š Đ®ż©± ľ«Ľ±©´ż˛» ř Ü¦ňËň ¦ îđđđ®ň Ň® 

ďđęô °±¦ň ďďîęô ¦ °- ˛ň ¦ł÷ ¦ą±Ľ˛·» ¦ ż®¬ň îđ «¬ň ě ¬»¶ «¬ż©§ 

± ©·żĽ˝¦żłô » °®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛§ ±°®ż˝±©ż˛§ Ľ´żć 

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł·  

Í°ň ¦ ±ň± ô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››ň 
ř ·ł·  · ˛ż¦©·µ± ·˛©»¬±®ż ±®ż¦ ¶»ą± żĽ®» ¦żł·»¦µż˛·ż ÷ 

Ľ±¬§˝¦ ˝§ć 

Ţ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© 

z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu luĽ¦·ô «´·˝ż Ô±¬˛·˝¦żô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

›››ň››››››››››››››ň››››››››››››››››››››››››› 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budow´ż˛»ą±ô ®±Ľ¦ż¶ń ó» ±ľ·»µ¬«ń ó-© ľ Ľ  ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ±¦˛ż˝¦»˛·» 

działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków pop®¦»¦ ±µ®» ´»˛·» ±ľ® bu ewidencyjnego oraz numeru działki 

»©·Ľ»˛˝§¶˛»¶ ÷ 

°±®¦ dziłem zgodnie z obowi ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł· ±®ż¦ ¦żżĽżł· ©·»Ľ¦§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

©·żĽ±ł§ ±Ľ°±©·»Ľ¦·ż´˛± ˝· µż®˛»¶ ¦ż °±Ľż˛·» © ˛·˛·»¶¦§ł ± ©·żĽ˝¦»˛·« ˛·»°®ż©Ľ§ô ¦ą±Ľ˛·» 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor ˝¦˛§ł °±Ľ°·»ł °®ż©Ľ¦·©±  Ľż˛§˝¸ 

¦żł·»¦˝¦±˛§˝¸ °±©§ »¶ň 

›››››››››››››› 
                                                                                                                        ř ˝¦§¬»´˛§ °±Ľ°· ÷ 

i Ň·»°±¬®¦»ľ˛» µ®» ´·



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in

ÜŃŐËÓŰŇĚßÝÖß ĐÎŃÖŰŐĚŃÉß
Ć ß Ů Ń Í Đ Ń Ü ß Î Ń Éß Ň × Ű  Ě Ű Î Ű Ň Ë

Í¬żĽ·«ł Ľ±µ«ł»˛¬ż˝¶·ć 
Đ®±¶»µ¬ ľ«Ľ±©´ż˛± Š ©§µ±˛ż©˝¦§ 

Đ®¦»Ľł·±¬ ¦żł-©·»˛·żć 
Ń°®ż˝±©ż˛·» Ľ±µ«ł»˛¬ż˝¶· ľ«Ľ±©´ż˛»¶ Ľ´ż ¦żĽż˛·ż ·˛©
śŢ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· ł·»¦µż´˛§

Ňż¦©ż · żĽ®» ±ľ·»µ¬«ń·˛©»¬§˝¶·ć 
Ćżą±°±Ľż®±©ż˛·» ¬»®»˛«ô  ul. Lotnicza, działka nr 
îěńîěô íéńďô íéńîô íčô íçô ěđô ěďô ěîô ěíô ěěô ěëô ěęô ěéô
ęďô ęîô ęíô ęěô ęëô ęęô ęéô ęčô ęçô éđô éďô éî 

×˛©»¬±®ć 
Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł±
«´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđ Ů®«Ľ¦·

ĐÎŃÖŰŐĚ ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×ß ĚŰÎŰŇË

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH
śŢŰŇŢËÜŚ 
×Ň ň ŢŰŇŰÜÇŐĚ ÎŰÜŰÎ
ul Ks. dr Wł. Ł ą·  ď ńîéô    čęóíđđ Ů®«Ľ¦·
¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî  ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî
ľ»˛ľ«Ľŕ±°ň°´ 

ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· ł·»¦µż´˛§ł· Ľ± ¬ż

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ÜŃŐËÓŰŇĚßÝÖß ĐÎŃÖŰŐĚŃÉß
Ć ß Ů Ń Í Đ Ń Ü ß Î Ń Éß Ň × Ű  Ě Ű Î Ű Ň Ë

©§µ±˛ż©˝¦§ ©·»´±ľ®ż˛ ±©§ 

Ń°®ż˝±©ż˛·» Ľ±µ«ł»˛¬ż˝¶· ľ«Ľ±©´ż˛»¶ Ľ´ż ¦żĽż˛·ż ·˛©»¬§˝§¶˛»ą± °¬ć 
śŢ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· ł·»¦µż´˛§mi do stałego pobytu ludzi”

ul. Lotnicza, działka nr îěńďđô îěńďîô îěńďíô îěńďęô 
íéńďô íéńîô íčô íçô ěđô ěďô ěîô ěíô ěěô ěëô ěęô ěéô ěčô ěçô ëđô ëďô ëîô ëíô ëěô ëëô ëęô ëéô ëčô ëçô ęđ

ęô ęéô ęčô ęçô éđô éďô éî ±ľ® ľ čëô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł· Í°ň ¦ ±ň±ňô 
íđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

ÝĆ  ××  
ĐÎŃÖŰŐĚ ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×ß ĚŰÎŰŇË

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH

ŰÜŰÎ
íđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦

ďíđ íî  ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· ł·»¦µż´˛§ł· Ľ± ¬żłego pobytu ludzi  

ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđë ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

ÜŃŐËÓŰŇĚßÝÖß ĐÎŃÖŰŐĚŃÉß
Ć ß Ů Ń Í Đ Ń Ü ß Î Ń Éß Ň × Ű  Ě Ű Î Ű Ň Ë

mi do stałego pobytu ludzi”

îěńďđô îěńďîô îěńďíô îěńďęô îěńďéô îěńîďô îěńîíô 
 ěčô ěçô ëđô ëďô ëîô ëíô ëěô ëëô ëęô ëéô ëčô ëçô ęđô 

ĐÎŃÖŰŐĚ ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×ß ĚŰÎŰŇË

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďđę ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

ÍĐ×Í ĚÎŰ Ý×ć

××ň  Ń°· ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

ďň Üż˛» ±ą-´˛» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

ďňďň Đ±Ľ¬ż©ż ±°®ż˝±©ż˛·ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

ďňîň Ňż¦©ż · żĽ®» ±ľ·»µ¬« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

ďňíň Materiały wyj ˝·±©» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

ďňěň Ö»Ľ˛±¬µż °®±¶»µ¬±©ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

ďňëň ×˛©»¬±® ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđč

îň Đ®¦»Ľł·±¬ ·˛©»¬§˝¶·ć ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđç

ďňęň Opis zało »˛·ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđç

ďňéň Ô±µż´·¦ż˝¶ż ¬»®»˛« ·˛©»¬§˝¶· ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđç

ďňčň Struktura własno ˝·±©ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđç

ďňçň É§ł±ą· Ľ±¬§˝¦ ˝» «¦ą±Ľ˛·»  ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđç

ďňďđň É§ł±ą· ±˝¸®±˛§ ©ż®¬± ˝· µ«´¬«®±©§˝¸ ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďđç

ďňďďň Üż˛» ±µ®» ´ż¶ ce wpływ eksploatacji górniczej na działk  ´«ľ ¬»®»˛ ¦żł·»®¦»˛·ż 
ľ«Ľ±©´ż˛»ą± ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďđ

ďňďîň É§ł±ą· Ľ±¬§˝¦ ce przyszłego u §¬µ±©ż˛·ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďđ

íň ×¬˛·»¶ ˝§ ¬ż˛ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďđ

íňďň Układ przestrzenny działki ........................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďđ

íňîň Ńľ·»µ¬§ ·¬˛·»¶ ˝» · °´ż˛±©ż˛» ®±¦ľ·-®µ· ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňďďď

íňíň Ukształtowanie terenu i zieleni ...................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňďďď

íňěň Poł ˝¦»˛·» µ±ł«˛·µż˝§¶˛» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňďďď

ěň Đ®±¶»µ¬±©ż˛» ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·» ¬»®»˛« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďď

ěňďň Ń°· ±ą-´˛§ ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňďďď

ěňîň Ćżľ«Ľ±©ż °®±¶»µ¬±©ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňďďď

ěňíň Projektowane elementy małej architektury ..........ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďî

ěňíňď Płyta fundamentowa – poz. 2.0 .....................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďî

ěňíňî É·» ˝» »´ľ»¬±©» Š °±¦ň íňđ ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďí

ěňíňí Ő±˛¬®«µ˝¶ż Ľż˝¸« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďí

ěňíňě Đ±µ®§˝·» Ľż˝¸« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďě

ěňíňë Słupki stalowe i blaszki mocuj ˝» Š °±¦ň ěňđ ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďë

ěňíňę É®±¬ż Ľ®¦©·±©» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďë

ěňíňé Ű´»ł»˛¬§ ©§µ± ˝¦»˛·±©» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďë
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ěňíňč Opaska wokół altany ł·»¬˛·µ±©»¶ ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďë

ěňíňç Płyta fundamentowa ................................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďę

ěňíňďđ Ńľ´·˝¦»˛·ż ¬ż¬§˝¦˛» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďę

ěňěň Układ komunikacyjny ...............................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďç

ěňëň Ý¸±Ľ˛·µ· · «¬©ż®Ľ¦»˛·ż ¬»®»˛« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďďç

ěňęň Ukształtowanie terenu i zieleni ...................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďîď

ěňéň Usuwanie odpadów stałych ..........................ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďîî

ěňčň Ń®±Ľ¦»˛·» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďîî

ěňçň ×˛ş®ż¬®«µ¬«®ż ¬»˝¸˛·˝¦˛ż ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďîî

ëň Ć»¬ż©·»˛·» °±©·»®¦˝¸˛· °±¦˝¦»ą-´˛§˝¸ ˝¦ ˝· ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďîí

ęň Ý¸ż®żµ¬»®§¬§µż ¦żą®± »  Ľ´ż ®±Ľ±©·µż ±®ż¦ ¸·ą·»˛§ · ¦Ľ®±©·ż « §¬µ±©˛·µ-© ňňňňňňňňňňňň ďîí

éň Ţ»¦°·»˝¦» ¬©± °± ż®±©» ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň ďîí

   ÝĆ  ÎÇÍËŇŐŃÉß 

Î§ň Ň® ĐĆĚóđď Đ´ż˛ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« µż´ż ďćëđđ  

Î§ň Ň® ĐĆĚóđďß Đ´ż˛ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« Š «¦ą±Ľ˛·»˛·ż  µż´ż ďćëđđ  

Î§ň Ň® ĐĆĚóđî Đ´ż˛¦ż ©§ł·ż®±©ż µż´ż ďćîđđ 

Î§ň Ň® ßÍóđď ß´¬ż˛ż mietnikowa – płyta fundamentowa  skala 1:25 

Î§ň Ň® ßÍóđî ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š ®¦«¬ Š ©·» ˝»   µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđí ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š ®¦«¬ °®¦§¦·»ł·ż µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđě ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š °®¦»µ®-¶  ß Š ß  µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđë ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š ®¦«¬ ©· ľ§ Ľż˝¸±©»¶  µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđę ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š ®¦«¬ Ľż˝¸«  µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđé ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š »´»©ż˝¶»  µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđč ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š ş«®¬µż ©»¶ ˝·±©ż µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ßÍóđç ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š Ľ»¬ż´»  µż´ż ďćëńďđ 

Î§ň Ň® ßÍóďđ ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š °ż˛»´ ±ą®±Ľ¦»˛·±©§  µż´ż ďćďđ 

Î§ň Ň® ßÍóďď ß´¬ż˛ż ł·»¬˛·µ±©ż Š ©·» ˝»  µż´ż ďćîë 

Î§ň Ň® ÍĚóđď Í˝¸±Ľ§ ¬»®»˛±©» ±®ż¦ ˝·» µ· °·»¦»  µż´ż ďćîđ 

Î§ň Ň® Üóđď Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛«  µż´ż ďćëđđ 

Rys. Nr D-02a Profil podłu ˛§ ±  đďóđî  µż´ż ďćďđđ 

Rys. Nr D-02b Profil podłu ˛§ ±  đíóđě  µż´ż ďćďđđ 

Î§ň Ň® Üóđí Đ®¦»µ®±¶» ˛±®łż´˛»  µż´ż ďćëđ 

Rys. Nr D-04 Szczegóły konstrukcyjne  skala 1:10 
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Opis techniczny zagospodarowania terenu  został spo®¦ dzony według Rozporz Ľ¦»˛·ż Ó·˛·¬®ż 
Ě®ż˛°±®¬«ô Ţ«Ľ±©˛·˝¬©ż Ů±°±Ľż®µ· Ó±®µ·»¶ ¦ Ľ˛·ż 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

· ş±®ł§ °®±¶»µ¬« ľ«Ľ±©´ż˛»ą± řÜ¦ňËň îđďîô °±¦ňěęî÷ i zawiera opis projektu według kolejno ˝· ±µ®» ´±˛»¶ 
© ®±¦°±®¦ Ľ¦»˛·«ň 

××ň  ŃĐ×Í ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×ß ĚŰÎŰŇË

ďň    ÜßŇŰ ŃŮMÔŇŰ 

ďňďň ĐŃÜÍĚßÉß ŃĐÎßÝŃÉßŇ×ß

Ëł±©ż ˛® ďííńĆĐ×ńďî ¦ż©ż®¬ż °±ł· Ľ¦§ć 

Ó·»¶µ·ł Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©»ł Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł· °ň ¦ ±ň±ň © Ů®«Ľ¦· Ľ¦«ĺ 

a Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUÜŚ ¦ ·»Ľ¦·ľ  °®¦§ «´ň Ő«´»®µ·»ą± ďď © 

Ů®«Ľ¦· Ľ¦«  

ďňîň ŇßĆÉß × ßÜÎŰÍ ŃŢ×ŰŐĚË

Zagospodarowanie terenu, ul. Lotnicza, działka nr 2ěńďđô îěńďîô îěńďíô îěńďęô îěńďéô îěńîďô îěńîíô 

îěńîěô íéńďô íéńîô íčô íçô ěđô ěďô ěîô ěíô ěěô ěëô ěęô ěéô ěčô ěçô ëđô ëďô ëîô ëíô ëěô ëëô ëęô ëéô ëčô 

ëçô ęđô ęďô ęîô ęíô ęěô ęëô ęęô ęéô ęčô ęçô éđô éďô éî ±ľ® ľ čëô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

ďňíň MATERIAŁY WYJ Ý×ŃÉŰ

©§¬§˝¦˛» ľ®ż˛ ±©» 

łż°ż §¬«ż˝§¶˛± Š ©§±µ± ˝·±©ż Ľ± ˝»´-© °®±¶»µ¬±©§˝¸ 

©ż®«˛µ· ¬»˝¸˛·˝¦˛» 

Ľ±µ«ł»˛¬ż˝¶ż ą»±¬»˝¸˛·˝¦˛ż 

uzgodnienia szczegółowe z Inwestorem 

©§ł±ą· ©§˛·µż¶ ˝» ¦ ®±¦°±®¦ Ľ¦»˛·ż Ó·˛·¬®ż ×˛ş®ż¬®«µ¬«®§ ¦ Ľ˛·ż ďî łż®˝ż îđđç ®ň 

¦ł·»˛·ż¶ ˝» ®±¦°±®¦ Ľ¦»˛·» © °®ż©·» ©ż®«˛µ-© ¬»˝¸˛·˝¦˛§˝¸ô ¶żµ·ł °±©·˛˛§ ±Ľ°±©·żĽż

ľ«Ľ§˛µ· · ·˝¸ «§¬«±©ż˛·» řÜ¦ň Ëň Ň® ëęô °±¦ň ěęď÷ň

©§ł±ą· ®±¦°±®¦ Ľ¦»˛·ż Ó·˛·¬®ż ×˛ş®ż¬®«µ¬«®§ ¦ Ľ˛·ż í ´·°˝ż îđđí ®ň © °®ż©·» 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Ü¦ň Ëň Ň® ďîđô °±¦ňďďííň 

«¬ż©ż ¦ Ľ˛·ż đéňđéňďççě ®ň Đ®ż©± Ţ«Ľ±©´ż˛» Ü¦ň Ëň Ň® čçô °±¦ň ěďě 

ďňěň ÖŰÜŇŃÍĚŐß ĐÎŃÖŰŐĚŃÉß

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” i˛ ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»® 

ul. Ks. dr Wł. Ł ą· ďńîéô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 

ďňëň ×ŇÉŰÍĚŃÎ

Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł· Í°ň ¦ ±ň±ňô  

«´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ 
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îň    ĐÎĆŰÜÓ×ŃĚ ×ŇÉŰÍĚÇÝÖ×ć 

ďňęň OPIS ZAŁO ŰŇ×ß

Đ´ż˛±©ż˛» °®¦»Ľ· ©¦· ˝·» °±´»ąż ˛ż ľ«Ľ±©·»  Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· 

mieszkalnymi do stałego pobytu ludzi poło ±˛§˝¸ °®¦§ «´·˝§ Ô±¬˛·˝¦»¶ © Ů®«Ľ¦· Ľ¦« ©®ż¦ ¦ 

˛·»¦ľ dnymi przył ˝¦żł· · ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·»ł ¬»®»˛«ň Ćż°®±¶»µ¬±©ż˛» ľ«Ľ§˛µ· °®¦»¦˛ż˝¦±˛» 

°±Ľ ş«˛µ˝¶  ł·»¦µż´˛ ň Ë¦§µż˛± ëď ´±µż´· ł·»¦µż´˛§˝¸ 

Ý»´»ł ˛·˛·»¶¦»ą± ±°®ż˝±©ż˛·ż ¶»¬ ©µż¦ż˛·»ô ¶żµ  ¬®«µ¬«®  ş«˛µ˝¶±˛ż´˛±ó°®¦»¬®¦»˛˛  °±·żĽż

ľ dzie obiekt i zagospodarowanie terenu wokół niego, ¶żµ· ľ dzie przebieg sieci i przył ˝¦§ ±®ż¦ 

¶żµ·» ľ Ľ  ¦żżĽ˛·˝¦» ®±¦©· ¦ż˛·ż ż®˝¸·¬»µ¬±˛·˝¦˛± Š ľ«Ľ±©´ż˛»ň 

ďňéň ÔŃŐßÔ×ĆßÝÖß ĚŰÎŰŇË ×ŇÉŰÍĚÇÝÖ×

Đ®±¶»µ¬ ¦ż©·»®ż ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·» ¬»®»˛« °®¦»¦˛ż˝¦±˛»ą± °±Ľ ľ«Ľ±©  Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ 

pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu ludz·ň 

 Đ®¦»Ľł·±¬±©§ ¬»®»˛ ·˛©»¬§˝¶· ¦´±µż´·¦±©ż˛§ ¶»¬ © południowo – wschodniej cz ˝· ł·ż¬żň 

Ě»®»˛ ˝¸ż®żµ¬»®§¦«¶» ·  małym zró ˛·˝±©ż˛·»ł ©§±µ± ciowym Teren działek budowlanych 

©§˛·»·±˛§ ˛ż ®¦ Ľ˛§˝¸ ©§±µ± ciowych 22,19 – 23,04 m n.p.m., ukształtowany ze spżĽµ·»ł © 

kierunku północno – zachodnim. Opracowywany obszar ¦˛ż¶Ľ«¶» ·  na kilku działkach.. Obecnie na 

±°®ż˝±©§©ż˛§ł ±ľ¦ż®¦» ¦˛ż¶Ľ«¶  ·  Ľ©ż ľ«Ľ§˛µ· ł·»¦µż´˛» ©·»´±®±Ľ¦·˛˛»ňň Ě»®»˛ °±®± ˛· ¬§ 

®± ´·˛˛± ˝·  ˛·µ  · µ®¦»©żł·ň Ć» ©¦ą´ Ľ« ˛ż °´ż˛±©ż˛  ·˛©»¬§˝¶ ô ®±¦ľ·-®˝» «´»ą˛  ¦ľ·±®˛·µ· 

bezodpływowe na nieczysto ci stałe. Spowoduje to niemo ´·©±  ±Ľ°®±©żĽ¦»˛·ż ˛·»˝¦§¬± ˝· 

stałych, dlatego budynki te zostan  podł ˝¦±˛» Ľ± ł·»¶µ·»¶ ·»˝· µż˛ż´·¦ż˝¶· ż˛·¬ż®˛»¶ ˛ż´» ˝»¶ Ľ± 

Ó·»¶µ·˝¸ É±Ľ±˝· ą-© · Ń˝¦§¦˝¦ż´˛· Í°ň ¦ ±ň±ň © Ů®«Ľ¦· Ľ¦« °®¦§ «´·˝§ Ó·˝µ·»©·˝¦ż îčńíđň 

ďňčň STRUKTURA WŁASNO Ý×ŃÉß 

Wła cicielem działek gdzie planowana jest inwestycja buĽ±©§ Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ±˝¶ż´˛§˝¸ ¦ 

pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pobytu ludz·  ©®ż¦ ¦ ¦˛ż¶Ľ«¶ ˝§ł· ·  ˛ż ˛·˝¸ ±ľ·»µ¬żł· 

ľ«Ľ±©´ż˛§ł· ¶»¬ Ůł·˛ż Ó·ż¬± Ů®«Ľ¦· Ľ¦ô «´·˝ż Îż¬«¦±©ż ďô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ň Ćż®¦ Ľ˝

·¬˛·»¶ ˝§˝¸ Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ł·»¦µż´˛§˝¸ ¶»¬ Ó·»¶µ·» Đ®¦»Ľ· ľ·±®¬©± Ů±°±Ľż®µ· 

Ň·»®«˝¸±ł± ˝·żł· Í°ň ¦ ±ň±ňô «´ň Ó·˝µ·»©·˝¦ż îíô čęóíđđ Ů®«Ľ¦· Ľ¦ň 

ďňçň ÉÇÓŃŮ× ÜŃĚÇÝĆ ÝŰ ËĆŮŃÜŇ×Ű

Đ®±¶»µ¬ ©§łżąż «¦ą±Ľ˛·»˛·ż °®¦»¦ ®¦»˝¦±¦˛ż©˝-© °±Ľ ©¦ą´ Ľ»ł ż˛·¬ż®˛§łň 

ďňďđň ÉÇÓŃŮ× ŃÝŘÎŃŇÇ ÉßÎĚŃ Ý× ŐËÔĚËÎŃÉÇÝŘ

Đ®±¶»µ¬±©ż˛ż ·˛©»¬§˝¶ż ´» § °±¦ż ¬»®»˛żł· ľ Ľ ˝§ł· °±Ľ ˛żĽ¦±®»ł µ±˛»®©ż¬±®µ·łň 

Działki przeznaczone pod zabudow  ˛·»   ©°·ż˛» Ľ± ®»¶»¬®« ¦żľ§¬µ-© ż˛· ˛·» °±Ľ´»ąż¶

±˝¸®±˛·» ˛ż °±Ľ¬ż©·» Ľ»˝§¦¶· ± ©ż®«˛µż˝¸ ¦żľ«Ľ±©§ · ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·« ¬»®»˛«ň  

É °®¦§°żĽµ« Ľ±µ±˛ż˛·ż ±Ľµ®§˝·ż ± ˝¸ż®żµ¬»®¦» ż®˝¸»±´±ą·˝¦˛§ł ˛ż´» § °żł· ¬ż  ± ¦żżĽż˝¸ 
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°®±©żĽ¦»˛·ż °®ż˝ ®ż¬«˛µ±©§˝¸ć 

ó ˛ż´» § ©¬®¦§łż  ©¦»´µ·» ®±ľ±¬§ ł±ą ˝» «¦µ±Ľ¦·  ´«ľ ¦˛·¦˝¦§  ±Ľµ®§¬§ °®¦»Ľł·±¬ô 

ó ±Ľµ®§¬§ °®¦»Ľł·±¬ ±®ż¦ ł·»¶˝» ±Ľµ®§˝·ż ˛ż´» § ¦żľ»¦°·»˝¦§ ô °®¦§ « §˝·« Ľ±¬ °˛§˝¸ 

®±Ľµ-©ô 

ó ˛ż´» § °±©·żĽ±ł·  wła ˝·©»ą± ©±¶»©-Ľ¦µ·»ą± µ±˛»®©ż¬±®ż ¦żľ§¬µ-© ±®ż¦ ł·»¶µ·»ą± 

µ±˛»®©ż¬±®ż ¦żľ§¬µ-©ô 

ó ˛ż´» § °®¦»°®±©żĽ¦·  ľżĽż˛·ż ż®˝¸»±´±ą·˝¦˛» °®¦»¦ ±±ľ§ °±·żĽż¶ ˝  ¬±±©˛» «°®ż©˛·»˛·żô 

ó ©¦˛±©·»˛·» °®ż˝ ł± » ˛ż¬ °·  Ľ±°·»®± °± ±¬®¦§łż˛·« Ľ»˝§¦¶· ¦»¦©ż´ż¶ ˝»¶ ˛ż µ±˛¬§˛«±©ż˛·» 

°®ż˝ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ň 

É¦»´µ·» °®ż˝» °®±©żĽ¦±˛» ľ Ľ  zgodnie w zało »˛·żł· · ©§¬§˝¦˛§ł· ¦ż©ż®¬§ł· © Ë¬ż©·» ¦ 

Ľ˛·ż îí ´·°˝ż îđđí ®±µ« ± ±˝¸®±˛·» ¦żľ§¬µ-© · ±°·»˝» ˛żĽ ¦żľ§¬µżł· ±®ż¦ Î±¦°±®¦ Ľ¦»˛·»ł Ó·˛·¬®ż 

Ő«´¬«®§ ¦ Ľ˛·ż ç ˝¦»®©˝ż îđđě ®ň © °®ż©·» °®±©żĽ¦»˛·ż °®ż˝ µ±˛»®©ż¬±®µ·˝¸ô ®»¬ż«®ż¬±®µ·˝¸ô 

®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ľżĽż  µ±˛»®©ż¬±®µ·˝¸ · ż®˝¸·¬»µ¬±˛·˝¦˛§˝¸ô ż ¬żµ e innych działa  °®¦§ 

¦żľ§¬µ« ©°·ż˛§ł Ľ± ®»¶»¬®« ¦żľ§¬µ-© ±®ż¦ ľżĽż  ż®˝¸»±´±ą·˝¦˛§˝¸ · °±¦«µ·©ż  «µ®§¬§˝¸ ´«ľ 

°±®¦«˝±˛§˝¸ ¦żľ§¬µ-© ®«˝¸±ł§˝¸ň 

ďňďďň ÜßŇŰ ŃŐÎŰ ÔßÖ CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK  ÔËŢ

ĚŰÎŰŇ ĆßÓ×ŰÎĆŰŇ×ß ŢËÜŃÉÔßŇŰŮŃ

Ň·» Ľ±¬§˝¦§ 

ďňďîň ÉÇÓŃŮ× ÜŃĚÇÝĆ CE PRZYSZŁEGO U ÇĚŐŃÉßŇ×ß

Đ®¦»Ľł·±¬±©§ ¬»®»˛ ·˛©»¬§˝§¶˛§ ˛ż´» § « §¬µ±©ż  © °±-ľ ¦ą±Ľ˛§ ¦ ¶»ą± °®¦»¦˛ż˝¦»˛·»ł · 

©§łżąż˛·żł· ±˝¸®±˛§ ®±Ľ±©·µż ±®ż¦ «¬®¦§ł§©ż  © ˛ż´» §¬§ł ¬ż˛·» ¬»˝¸˛·˝¦˛§ł · »¬»¬§˝¦˛§łô 

˛·» Ľ±°«¦˝¦ż¶ c do nadmiernego pogorszenia jego wła ˝·©± ˝· « §¬µ±©§˝¸ · °®ż©˛± ˝· 

¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň 

íň    ×ÍĚŇ×ŰÖ ÝÇ ÍĚßŇ ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×ß ĚŰÎŰŇË 

íňďň UKŁAD PRZESTRZENNY DZIAŁKI

Inwestycja planowana jest przede wszystkim na działµż˝¸ ˛® íéńďô íéńîô íčô íçô ěđô ěďô ěîô ěíô ěěô 

ěëô ěęô ěéô ěčô ěçô ëđô ëďô ëîô ëíô ëěô ëëô ëęô ëéô ëčô ëçô ęđô ęďô ęîô ęíô ęěô ęëô ęęô ęéô ęčô ęçô éđô éďô 

éîô ż´» ¬żµ e na działkach s siednich. Działki podstawowe obecnie s  ©§µ±®¦§¬§©ż˛» ˛ż Ľ©ż 

ľ«Ľ§˛µ· ł·»¦µż´˛» ©·»´±®±Ľ¦·˛˛» ©®ż¦ ¦ °®¦§˛ż´» ˛§ł· Ľ± ˛·˝¸ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· ą±°±Ľż®˝¦§ł·ň 

Ńľ·»µ¬§ ¦˛ż¶Ľ«¶  ·  w południowo – wschodniej cz ci działek, natomiast cz  północno – 

¦ż˝¸±Ľ˛·ż °±®± ˛· ¬ż ¶»¬ ¦·»´»˛·  ˛·µ ň  

Od strony północnej, zachodniej oraz południowo – zachodniej działek zlokalizowan  ·  ¬»®»˛§ 

otwarte niezabudowane. Południowo – wschodni  ą®ż˛·˝  ¬ż˛±©· Ľ®±ąż °«ľ´·˝¦˛ż Š «´ň Ô±¬˛·˝¦żô 

wzdłu  µ¬-®»¶ °®±©żĽ¦±˛»   ·»˝· ·˛ş®ż¬®«µ¬«®§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»¶ň  

Ňż¶ľ´· ¦» ±¬±˝¦»˛·» ¬»®»˛« ·˛©»¬§˝¶· ¬ż˛±©·  ľ«Ľ§˛µ· ł·»¦µż´˛» ¶»Ľ˛±®±Ľ¦·˛˛» ±®ż¦ 
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wielorodzinne. Działka nie jest ogrodzona.  

íňîň ŃŢ×ŰŐĚÇ ×ÍĚŇ×ŰÖ ÝŰ × ĐÔßŇŃÉßŇŰ ÎŃĆŢ×MÎŐ×

Ňż ¬»®»˛·» ·˛©»¬§˝¶· ¦˛ż¶Ľ«¶  ·  Ľ©ż ±ľ·»µ¬§ µ«ľż¬«®±©» ± ş«˛µ˝¶· ł·»¦µż˛·±©»¶ ¦´±µż´·¦±©ż˛» 

w południowo – wschodniej cz ci działek (przy drodze Lotniczej).  Ze wzgl Ľ« ˛ż °´ż˛±©ż˛

·˛©»¬§˝¶ ô ®±¦ľ·-®˝» «´»ą˛  zbiorniki bezodpływowe na nieczysto ci stałe. Spowoduje to 

˛·»ł± ´·©±  ±Ľ°®±©żĽ¦»˛·ż ˛·»˝¦§¬± ci stałych, dlatego budynki te zostan  podł ˝¦±˛» Ľ± 

ł·»¶µ·»¶ ·»˝· µż˛ż´·¦ż˝¶· ż˛·¬ż®˛»¶ ˛ż´» ˝»¶ Ľ± Ó·»¶µ·˝¸ É±Ľ±˝· ą-© · Ń˝¦§¦˝¦ż´˛· Í°ň ¦ ±ň±ň © 

Ů®«Ľ¦· Ľ¦« °®¦§ «´·˝§ Ó·˝µ·»©·˝¦ż îčńíđň 

íňíň UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren działki posiada umiarkowany spadek w kierunku północno - zachodnim. Działki s  ±ľ»˝˛·» 

°±®± ˛· ¬» ¬®ż©  · ˛·»´·˝¦˛§ł· µ®¦»©żł·ň 

íňěň POŁ ÝĆŰŇ×Ű ŐŃÓËŇ×ŐßÝÇÖŇŰ

Wjazd na działk  ł± liwy jest od strony ulicy lotniczej. Przy południowej granicy działek obj ¬§˝¸ 

·˛©»¬§˝¶  ¦˛ż¶Ľ«¶» ·  droga– ul. Lotnicza na działce nr 91 oraz 92. 

ěň    ĐÎŃÖŰŐĚŃÉßŇŰ ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×Ű ĚŰÎŰŇË 

ěňďň ŃĐ×Í ŃŮMÔŇÇ

 ×˛©»¬§˝¶ż łż ˛ż ˝»´« ľ«Ľ±©  Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· ł·»¦µż´˛§ł· Ľ± tałego 

°±ľ§¬« ´«Ľ¦· ©®ż¦ ¦ ·˛ş®ż¬®«µ¬«®  ¬»˝¸˛·˝¦˛ ô Ľ®±ą  ©»©˛ ¬®¦˛  ˛ż « §¬»µ  ·˛©»¬±®żň  

Đ±ł· Ľ¦§ °®±¶»µ¬±©ż˛§ł· ľ«Ľ§˛µżł· ±˝¶ż´˛§ł·ô ż ·¬˛·»¶ ˝§ł· ľ«Ľ§˛µżł· ©·»´±®±Ľ¦·˛˛§ł· © 

˝»˛¬®ż´˛»¶ ˝¦ ci działek przebiega  ľ Ľ¦·» Ľ®±ąż ©»©˛ ¬®¦˛ż ř°·»¦± Š ¶»¦Ľ˛ż÷ ¦ż°»©˛·ż¶ ˝ż Ľ±¬ ° 

Ľ± ˝¦ ˝· °®±¶»µ¬±©ż˛§˝¸ ł·»¦µż . (wjazd i wyjazd z ulicy Drogi Ł µ±©»¶÷ň Đ± °®¦»˝·©˛»¶ ¬®±˛·» 

°®±¶»µ¬±©ż˛§˝¸ ľ«Ľ§˛µ-©ô °®¦§ ą®ż˛·˝§ ±°®ż˝±©ż˛»ą± ¬»®»˛« ¦˛ż¶Ľ«¶» ˝· ą °·»¦§ ¦ Ľ±¶ ˝·»ł Ľ± 

pozostałych mieszka  ±®ż¦ °±ł·»¦˝¦»  ¬»˝¸˛·˝¦˛§˝¸ň  

Na planie została równie  °±µż¦ż˛ż °®±°±˛±©ż˛ż ´±µż´·¦ż˝¶ż ľ«Ľ§˛µ-© © µ±´»¶˛§˝¸ »¬ż°ż˝¸ 

ľ«Ľ±©§ň Ň·» ¶»¬ ¬± ±ľ¶ ¬» ¦żµ®»»ł ±ľ»˝˛»ą± ±°®ż˝±©ż˛·żň  

ěňîň ĆßŢËÜŃÉß ĐÎŃÖŰŐĚŃÉß

 Đ®±¶»µ¬«¶» ·  dwa budynki z pomieszczeniami mieszkalnymi do stał»ą± °®¦»ľ§©ż˛·ż ´«Ľ¦· ± 

°±©·»®¦˝¸˛· ¦żľ«Ľ±©§ čďďôđďë łî µż Ľ§ň Đ®±¶»µ¬±©ż˛» ľ«Ľ§˛µ·   ±ľ·»µ¬żł· 

jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczony, dach płaski Š ¬®±°±Ľż˝¸ ©»˛¬§´±©ż˛§ µ®§¬§ °ż° ň 

Budynek 15A składa si  ¦ îę ´±µż´· ł·»¦µż´˛§˝¸ô ¶»Ľ˛±°±µ±¶±©§˝¸ ±®ż¦ î °±ł·»¦˝¦»

¬»˝¸˛·˝¦˛§˝¸ň Ü®«ą· °®±¶»µ¬±©ż˛§ ľ«Ľ§˛»µ ďéß ¦ż©·»®ż îë ´±µż´· ł·»¦µż´˛§˝¸ô ¶»Ľ˛±°±µ±¶±©§˝¸ 

±®ż¦ î °±ł·»¦˝¦»˛·ż ¬»˝¸˛·˝¦˛»ň Đ±©·»®¦˝¸˛·ż ł·»¦µż  ©ż¸ż ·  © ą®ż˛·˝ż˝¸ îíňîď ) îęňëé łîň 

Đ®±¶»µ¬±©ż˛» ľ«Ľ§˛µ· °±·żĽż¶  ±±ľ˛» ©»¶ ˝·ż ¦ż®-©˛± Ľ± µż Ľ»ą± ¦ °®±¶»µ¬±©ż˛§˝¸ ł·»¦µż
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¶żµ ®-©˛·»  Ľ± ˝¦ ˝· ¬»˝¸˛·˝¦˛§˝¸ ř±±ľ˛» ©»¶ ˝·» Ľ± °±ł·»¦˝¦»  Ű˛»®ąż ¶żµ · ¦©· ¦ż˛§˝¸ ¦ 

©±Ľ  · µż˛ż´·¦ż˝¶ ÷ň Ţ«Ľ§˛µ· °±żĽ±©·±˛» ˛ż ®¦ Ľ˛»¶ îîňęđ ł ˛ň°ňłňň Đ±¦·±ł ođňđđ ¦˛ż¶Ľ«¶» ·

đňí ł ˛żĽ ±¬ż˝¦ż¶ ˝§ł ¬»®»˛»łň Ţ«Ľ§˛µ· «¬ż©·±˛» ®-©˛±´»ą´» Ľ± ¦żľ«Ľ±©§ ·¬˛·»¶ ˝»¶ © 

odległo ˝· îîôđ łň 

Ý¸ż®żµ¬»®§¬§˝¦˛» °ż®żł»¬®§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»ć 

Đż®żł»¬®§ °±©·»®¦˝¸˛·±©» · µ«ľż¬«®±©»ć 

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¦żľ«Ľ±©§ Š ľ«Ľ§˛»µ ďëß čďďôđďë łî  

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¦żľ«Ľ±©§ Š ľ«Ľ§˛»µ ďéß čďďôđďë łî  

ł ˝¦˛·» °±©·»®¦˝¸˛·ż ¦żľ«Ľ±©§ ď ęîîňđí łî

°±©·»®¦˝¸˛·ż « §¬µ±©ż Š ľ«Ľ§˛»µ ďëß ęčîôďë łî

°±©·»®¦˝¸˛·ż « §¬µ±©ż Š ľ«Ľ§˛»µ ďéß ęčîôěě łî  

ł ˝¦˛·» °±©·»®¦˝¸˛·ż « §¬µ±©ż ď íęěôëç łî

µ«ľż¬«®ż Š ľ«Ľ§˛»µ ďëß í đçčôďđ łí

µ«ľż¬«®ż Š ľ«Ľ§˛»µ ďéß í đçčôďđ łí  

kubatura ł ˝¦˛·» ę ďçęôîđ łí

Đż®żł»¬®§ ´·˛·±©» ľ«Ľ§˛µ-© 

długo  ľ«Ľ§˛µ« ďëß ±®ż¦ ďéß éěôíî ł 

¦»®±µ±  ľ«Ľ§˛µ« ďëß ±®ż¦ ďéß ďďôçî ł 

©§±µ±  ľ«Ľ§˛µ« ďëß ±®ż¦ ďéß Ľ± ±µż°« íôčç ł 

©§±µ±  ľ«Ľ§˛µ« ďëß ±®ż¦ ďéß Ľ± ż¬¬§µ· ěôěđ ł · ěôëđ ł 

°±¦·±ł °±żĽ±©·»˛·ż °±żĽ¦µ· °ż®¬»®« ľ«Ľ§˛»µ × îîňęđ ł ˛ň°ňłň 

°±¦·±ł °±żĽ±©·»˛·ż °±żĽ¦µ· °ż®¬»®« ľ«Ľ§˛»µ ×× îîňęđ ł ˛ň°ňłň 

´·˝¦ľż µ±˛Ľ§ą˛ż˝¶· ľ«Ľ§˛»µ ďëß × µ±˛Ľ§ą˛ż˝¶ż ˛żĽ¦·»ł˛ż 

´·˝¦ľż µ±˛Ľ§ą˛ż˝¶· ľ«Ľ§˛»µ ďéß × µ±˛Ľ§ą˛ż˝¶ż ˛żĽ¦·»ł˛ż 

ěňíň PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ßÔĚßŇß Ó×ŰĚŇ×ŐŃÉß 

Ňż °´ż˛·» ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ®±¦ł·»¦˝¦±˛± í ż´¬ż˛§ ł·»¬˛·µ±©»ň 

Kształt altany mietnikowej ma kształt prostok ¬ż ± ©§ł·ż®ż˝¸ ěôđ ¨ îôđ łň Đ±żĽ¦µż ż´¬ż˛§ 

wykonana z płyt chodnikowych na płycie »´ľ»¬±©»¶ô ©§Ľ¦·»´±˛ż ±Ľ °®¦»¬®¦»˛· ·ż¬µ

±ą®±Ľ¦»˛·±©  ¦ ş«®¬µ  ©»¶ ˝·±© ň Üż˝¸ ± µ±˛¬®«µ˝¶· Ľ®»©˛·ż˛»¶ µ®§¬§ °ż°  © µ±´±®¦» ¦·»´±˛§ł 

ěňíňď PŁYTA FUNDAMENTOWA – POZ. 2.0

Płyta fundamentowa gr. 20 cm, wylewane na mokro z b»¬±˛« Ýîđńîë ńŢóîëńô ¦ľ®±¶±˛» ą-®  i dołem 
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ďďí ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

°® ¬żł·  şďđ ¦» ¬ż´· ß Š × Í¬íÍň Đ±Ľ ˝·ż˛µżł· ¦ż°®±¶»µ¬±©ż˛± Ľ±Ľż¬µ±©» ¦ľ®±¶»˛·» °® ¬żł· ě şďđ 

ze stali A – I St3S. Płyt   ˛ż´» § ©§µ±˛ż  na podkładzie z chudego betonu C8/10 /B-10/  gr. 1đ ˝ł 

±®ż¦ ˛ż ą®«˛˝·» ¬żľ·´·¦±©ż˛§ł Ľ± × đôę ą®ň ěî ˝łň 

ěňíňî É×Ű ÝŰ ŰÔŢŰĚŃÉŰ Š ĐŃĆň íňđ

É·» ˝» »´ľ»¬±©» îđ ¨îč ˝łô ©§´»©ż˛» ˛ż ł±µ®± ¦ ľ»¬±˛« Ýîđńîë  ńŢóîëń  ¦ľ®±¶±˛» ą-®  i dołem 

°® ¬żł· ě ş ďî ¦» ¬ż´· ß Š ×××Ňô ¬®¦»ł·±˛ż ş ę ¦» ¬ż´· ß Š × Í¬íÍ ˝± íđ ˝ł ň É·» ˝» ˛ż´» § 

¦żµ±¬©·  w płycie na gł ľ±µ±  č ˝ł ň

ěňíňí ŐŃŇÍĚÎËŐÝÖß ÜßÝŘË

 Üż˝¸ ¶»Ľ˛±°żĽ±©§ ± µ±˛¬®«µ˝¶· Ľ®»©˛·ż˛»¶ µ®§¬§ °ż°  na deskowaniu pełnym. 

Ü®»©˛± µ´ż§ Ýóîě ć 

ó    µ®±µ©·»   ó éë ¨ ďđđ łłô 

-    murłaty    - 120 x 120 mm, 

ó    Ľ»µż ±µż°±©ż ď  ó îë ¨ ďđđ łłô  

ó    Ľ»µż ±µż°±©ż î  ó  íč ¨ ďçđ łł 

 Ü®»©˛± µ´ż§ Ýóďč ć 

ó    Ľ»µ·    ó ą®ň ďç łłô 

ó    Ľ»µ·    ó ą®ň îë łłô 

Poł czenie krokwi z  murłat  ˛ż´» § ©¦ł±˝˛·  ¦ż °±ł±˝

płaskiego ł cznika do drewna -  ŁK 1. Zamocowanie ł ˝¦˛·µż Ľ± 

»´»ł»˛¬-© ¦ż °±ł±˝  ą©± dzi karbowanych. Gł ľ±µ±  ©ľ·˝·ż 

ą©± Ľ¦· °±©·˛˛ż ©§˛±·  ˛·» ł˛·»¶ ˛·  ďî ¨ ®»Ľ˛·˝ż ˛±ł·˛ż´˛ż 

ą©± Ľ¦·żň Î±¦¬ż© ą©± Ľ¦· ±µ®» la ł ˝¦˛·µ · ¶»¬ ±˛ ¦ą±Ľ˛§ ¦ ˛±®ł

DIN 1052.  Przy konstruowaniu poł ˝¦»˛·ż ˛ż´» § «©¦ą´ Ľ˛·

©ż®«˛µ· ±µ®» ´±˛» © ĐŇóčďńŢđíďëđńđíň  

ż ă ďéđ łł 

ľ ă ěđ łł 

Ü®»©˛± µ±˛¬®«µ˝§¶˛» ±®ż¦ °±µ®§˝·» ¦ Ľ»»µ ˛ż´» § ¦ż·ł°®»ą˛±©ż  Ľ©«µ®±¬˛·» ®±Ľµ·»ł  

śÚŃŢŃÍ ÓóěŚň Ňż¬ °˛·» »´»ł»˛¬§ Ľ®»©˛·ż˛» ˛ż´» § °±łż´±©ż  Ľ©«µ®±¬˛·» ´żµ·»®±ľ»¶˝

·ł°®»ą˛«¶ ˝ , półmatow  Ľ± Ľ®»©˛ż © µ±´±®¦» Ľ®¦»©ż ©· ˛·±©»ą±ň 

×ł°®»ą˛ż˝¶ż µ±˛¬®«µ˝¶· Ľż˝¸« Š ł»¬±Ľż łż®±©ż˛·żň 

ÚŃŢŃÍ Óóě łż °±¬ż  granulatu proszkowego barwy biało ółtej, b Ľ ˝»ą± ł·»¦ż˛·˛  ±´· ˛·»±®ąż˛·˝¦˛§˝¸ ¦ 

˛·»©·»´µ·ł Ľ±Ľż¬µ·»ł ±´· ±®ąż˛·˝¦˛§˝¸ ó °±¬ ą«¶ cym działanie biochronne. Wykazuje poczwórne działa˛·» 

ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: °®¦»Ľ ±ą˛·»łô ą®¦§ľżł· Ľ±ł±©§ł·ô ą®¦§ľżł· 

°´» ˛·±©§ł· ±®ż¦ ±©żĽżł· Š ¬»˝¸˛·˝¦˛§ł· ¦µ±Ľ˛·µżł· Ľ®»©˛żň ŇżĽż¶» »´»ł»˛¬±ł Ľ®»©˛·ż˛§ł ˝»˝¸

˛·»¦ż°ż´˛± ˝· ±®ż¦ ˛·»®±¦°®¦»¬®¦»˛·ż˛·ż ±ą˛·żň Ö»Ľ˛±˝¦» ˛·» ˛·» ±ľ˛· a wytrzymało ˝· Ľ®»©˛żô ˛·» °±©±Ľ«¶» 

µ±®±¦¶· ¬ż´·ň Ö»¬ µ«¬»˝¦˛§ ¦ż®-©˛± °®¦§ ·ł°®»ą˛żcji wgł ľ˛»¶ô  ¶żµ · °±©·»®¦˝¸˛·±©»¶ň Đ®»°ż®ż¬ ¬±«¶» ·
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ďďě ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

°±¬ż˝· ®±¦¬©±®« ©±Ľ˛»ą±ň 

Ćż©ż®¬±  «ľ¬ż˛˝¶· ľ·±´±ą·˝¦˛·» ˝¦§˛˛§˝¸ © °®¦»´·˝¦»˛·« ˛ż ď µą °®»°ż®ż¬«ć ľ±®żµ ˘íé ąô ˝¸´±®»µ ľ»˛¦§´±ó

Ýďîóďčóż´µ·´±Ľ©«ł»¬§´± żł±˛·±©§ ˘îđ ąô íó¶±Ľ±óîó°®±°·˛§´±óŇóľ«¬§´±µż®ľżł·˛·ż˛˘ďôéąň 

ĆßÍĚŃÍŃÉßŇ×Ű 

ÚŃŢŃÍ Óóě ¶»¬ °®¦»¦˛ż˝¦±˛§ Ľ± ·ł°®»ą˛ż˝¶· Ľ®»©˛·ż˛§˝¸ »´»ł»˛¬-© ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ ¦˛ż¶Ľ«¶ ˝§˝¸ ·

©»©˛ ¬®¦ ľ«Ľ§˛µ-©ň Ňż ¦»©˛ ¬®¦ ł± » ľ§  ¬±±©ż˛§ ľ»¦ µ±˛¬żµ¬« ¦ ą®«˛¬»łô © ©ż®«˛µż˝¸ ±˝¸®±˛§ 

zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem w±Ľ§ · ±°żĽ-© ż¬ł±ş»®§˝¦˛§˝¸ °±©±Ľ«¶ ˝§˝¸ ¶»ą± 

©§ł§©ż˛·»ň  ÚŃŢŃÍ Óóě ł± » ľ§  « §¬§ © ľ«Ľ§˛µż˝¸ô ż ¬żµ » °±ł·»¦˝¦»˛·ż˝¸ °®¦»¦˛ż˝¦±˛§˝¸ Ľ± 

łżąż¦§˛±©ż˛·ż §©˛± ci i obiektach przemysłu spo §©˝¦»ą±ô ¶»Ľ˛żµ ¦żľ»¦°·»˝¦±˛» »´»ł»˛¬§ ˛·» ł±ą  ·

¬§µż  ľ»¦°± ®»Ľ˛·± ¦» ®±Ľµżł· °± §©˝¦§ł·ň 

ĐÎĆÇŮŃĚŃÉßŇ×Ű ÎŃĆĚÉŃÎË × ÜÎŰÉŇß 

ÚŃŢŃÍ Óóě ˛ż´» § ¬±±©ż  ¶żµ± íđŠ°®±˝»˛¬±©§ ®±¦¬©-® ©±Ľ˛§ň É ˝»´« °®¦§ą±¬±©ż˛·ż íđó°®±˝»˛¬±©»ą± 

®±¦¬©±®« ˛ż´» § ¬±±©ż  °®±°±®˝¶ ć ďµą ÚŃŢŃÍË Óóě ˛ż îôí ´·¬®ż ©±Ľ§ň Đ®»°ż®ż¬ ˛ż´» § ¬±°˛·±©± 

©§°§©ż  Ľ± ©±Ľ§ ř˛ż¶µ±®¦§¬˛·»¶ ± ¬»ł°»®ż¬«®¦» ±µň ëđ ¬±°˛· Ý»´¶«¦ż÷ ł·»¦ż¶ ˝ô ż  do jego całkowitego 
®±¦°«¦˝¦»˛·żň Ěżµ °®¦§ą±¬±©ż˛§ ®±¦¬©-® ˛żĽż¶» ·  Ľ± ľ»¦°± ®»Ľ˛·»ą± « §¬µ«ň  

Do impregnacji wgł ľ˛»¶ ¬±«¶» ·  ®±¦¬©-® ± ¬ »˛·« µ·´µ« °®±˝»˛¬ Š ¬ »˛·» ˛ż´» § Ľ±¬±±©ż  Ľ± ®±Ľ¦ż¶« · 

©·´ą±¬˛± ˝· Ľ®»©˛żň Ő±˛¬®±´  °®±˝»« ˛ż§˝ż˛·ż · ·´± ci wchłoni ¬»ą± ®±¦¬©±®« ˛ż´» § °®¦»°®±©żĽ¦ż  Ľ´ż 

µż dej partii zabezpieczanego materiału metod  ©żą±©  ř©ż ˝ Ľ®»©˛± °®¦»Ľ · °± ·ł°®»ą˛ż˝¶·÷ň  

Ü®»©˛± °®¦»¦˛ż˝¦±˛» Ľ± ·ł°®»ą˛ż˝¶· °±©·˛˛± ľ§  ¦Ľ®±©»ô ˝¦§¬»ô ˛·» °±µ®§¬» şż®ľ  ´«ľ ´żµ·»®»łň 

Đ±©·»®¦˝¸˛·» łż´±©ż˛» ˛ż´» § ±˝¦§ ˝·  ¦ şż®ľ§ň Ö» eli drewno uprzednio było impregnowane ®±Ľµ·»ł 

¸§Ľ®±ş±ľ·¦«¶ ˝§ł ř«¬®«Ľ˛·ż¶ cym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impreg˛ż˝¶ż ÚŃŢŃÍŰÓ Óóě 

ł± » ľ§  mało skuteczna. 
 Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpo¦˛ż˛·» Ľ®»©˛ż ¦ż·ł°®»ą˛±©ż˛»ą±ň É ¬§ł ˝»´« 

«ł·»¦˝¦±˛± ©»©˛ ¬®¦ ±°żµ±©ż˛·ż Ľ©·» ż¦»¬µ· ¦ ľż®©˛·µ·»ł © ®- ˛§˝¸ µ±´±®ż˝¸ řĽ± ©§ľ±®«÷ô ¦ µ¬-®§˝¸ 

¶»Ľ»˛ ˛ż´» § ®±¦°« ˝·  © ®±¦¬©±®¦» ®±ľ±˝¦§ł ř˛·» Ľ±¬§˝¦§ ©·żĽ»®»µ ď µą ÚŃŢŃÍË Óóě÷ň Ň·» ˛ż´» § ¬±±©ż

·˛˛»ą± ľż®©˛·µż ˛·  doł czony przez producenta. Pod wpływem warunków atmosf»®§˝¦˛§˝¸ ľż®©ż 

¦ż·ł°®»ą˛±©ż˛»ą± Ľ®»©˛ż ¶ż nieje, co nie ma wpływu na jego jako
Đ®¦»Ľ ·ł°®»ą˛ż˝¶  Ľ®»©˛± °±©·˛˛± ľ§  Ľ±°®±©żĽ¦±˛» Ľ± ¬ż˛« °±©·»¬®¦˛±ó«˝¸»ą±ň Đ± ©§µ±˛ż˛·« 

·ł°®»ą˛ż˝¶· ˛ż´» § ¶» °±˛±©˛·» °®¦»«¦§  w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sz¬ż°´» ˛ż 

przekładkach do stanu powietrzno-suchego drewna. 
Űş»µ¬ ¦żľ»¦°·»˝¦»˛·ż Ľ®»©˛ż «¦§µ«¶» ·  °± ©§µ±˛ż˛·« ·ł°®»ą˛ż˝¶·ň 

Ôżµ·»®±ľ»¶˝ż 
Ôżµ·»®±ľ»¶˝ż ·ł°®»ą˛«¶ ˝ż °®¦»¦˛ż˝¦±˛ż Ľ± ¦żľ»¦°·»˝¦ż˛·ż Ľ®»©˛ż ˛ż ¦»©˛ trz. Tworzy bardzo trwałe, 
półmatowe powłoki, wysoce odporne na działanie wszy¬µ·˝¸ ˝¦§˛˛·µ-© ż¬ł±ş»®§˝¦˛§˝¸ ±®ż¦ ą®¦§ľ-© 

°´» ˛·±©§˝¸ň Ü¦· µ· ˛±©±˝¦»˛§ł §©·˝±ł Ľ±Ľż¬µ±©± ©˛·µż © Ľ®»©˛±ô ¦żľ»¦°·»˝¦ż¶ ˝ ¶» ±Ľ ©»©˛ ¬®¦ô ˝± 

zapewnia trwało  ±˝¸®±˛§ ż  do 8 lat. Nie łuszczy si , co ułatwia pó ˛·»¶¦  ®»˛±©ż˝¶  °±©·»®¦˝¸˛· 

°±łż´±©ż˛§˝¸ň Đ±´»˝ż˛ż ¶»¬ © ¦˝¦»ą-´˛± ˝· Ľ± şżżĽ · Ľ±łµ-© Ľ®»©˛·ż˛§˝¸ô ±µ·»˛ô Ľ®¦©·ô ł»ľ´· 

ogrodowych, płotów itp. 
Przygotowanie podło żć Podło » ł«· ľ§  czyste, suche, odtłuszczone, gładko oszlifowane orż¦ ¦Ľ®±©»ň 

Đ±©·»®¦˝¸˛·» ¦żą®¦§ľ·±˛» °±©·˛˛§ ¦±¬ż  ±˝¦§¦˝¦±˛» Ľ± «®±©»ą± Ľ®»©˛ż ´«ľ ©§ł·»˛·±˛» ˛ż ˛±©»ň 

É¦»´µ·» ´« ˛»ô ±Ľ©ż®¬©·ż¶ ˝» ·  powłoki musz  ¦±¬ż  ««˛· ¬»ň  

Óż´±©ż˛·»ć Đ®¦»Ľ ±®ż¦ © ¬®żµ˝·» łż´±©ż˛·ż °®»°ż®ż¬ ¬ż®ż˛˛·» ł·»¦ż ň Ň·» ˛ż˛±·  © ©ż®«˛µż˝¸ Ľ« »¶ 

©·´ą±¬˛± ˝· ±®ż¦ © ¬»ł°»®ż¬«®ż˝¸ °±˛· »¶ őë±Ý · °±©§ »¶ őíđ±Ýň Óż´±©ż  wzdłu  słojów drewna. Nakłada
îóí ©ż®¬©§ © ¦ż´» ˛± ci od chłonno ˝· Ľ®»©˛żň Đ·»®©¦  ©ż®¬© ô °± ©§˝¸˛· ˝·«ô °®¦»¦´·ş±©ż

Ľ®±ľ˛±¦·ż®˛·¬§ł °ż°·»®»ł ˝·»®˛§ł ż ˛ż¬ °˛·» Ľ±ľ®¦» ±Ľ°§´·  °±©·»®¦˝¸˛· ň Đ®»°ż®ż¬ ľ»¦ľż®©˛§ ¬±±©ż

wył ˝¦˛·» ¶żµ± í ©ż®¬©  ´«ľ Ľ± ®±¦¶ż ˛·ż˛·ż ©»®¶· ľż®©˛§˝¸ řłż¨ň íđű÷ň 

ěňíňě ĐŃŐÎÇÝ×Ű ÜßÝŘË

Jako pokrycie dachu po wykonaniu pełnego deskowania ˛ż´» § ©§µ±˛ż  °±µ®§˝·» ¦ °ż°§ 
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ďďë ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

Öżµ± °±µ®§˝·» °®¦§¶ ¬± ˛ż¬ °«¶ ˝» ©ż®¬©§ °ż°§ ř°ż¬®¦ ˝ ±Ľ ą-®§÷ć 

°ż°ż  ¬»®ł±¦ą®¦»©ż´˛ż ©·»®¦˝¸˛·»ą± µ®§˝·ż ˛°ň ŰČĚÎßÜßÝŘ  ÉÚ  ĐÇŰ ĐĘ îđđ  Íë ą®ň ëôî 

łł 

asfaltowa papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego P/64/1200 mocowana do podło ż 

ł»˝¸ż˛·˝¦˛·»ň 

Asfaltowa papa podkładowa P/64/1200

Đż°  układamy na poszyciu dachu, ł ˝¦ ˝ ¶  na zakłady (podłu ˛» ďđ ˝łô °±°®¦»˝¦˛» ďî ó ďë ˝ł÷ô 

µ´»¶ż˛» ´»°·µ·»ł żşż´¬±©§ł ´«ľ µ´»¶»ł ľ·¬«ł·˝¦˛§łň 

Ńľ®-ľµ· ľ´ż˝¸ż®µ·»ô ®§˛˛§ · ®«®§ °«¬±©» ©§µ±˛ż  ¦ ľ´ż˝¸§ ±˝§˛µ±©ż˛»¶ ą®ň đôęđ łłň  

ěňíňë SŁUPKI STALOWE I BLASZKI MOCUJ ÝŰ Š ĐŃĆň ěňđ

Słupki stalowe z rur kwadratowych 80x80x5 poł ˝¦±˛» ¦ ©·» ˝»ł ¦ż °±ł±˝  ľ´ż˝¸§ ďěđ¨č łł · 

˝¦¬»®»˝¸ rub M8x75 – 5.6.  Minimalna gł ľ±µ±  ¦żµ±¬©·»˛·ż µ±¬»© ęë łłň 

Zamocowanie płatwi do słupków za pomoc  Ľ©-˝¸ rub ocynkowanych do drewna z łbem 

¦» ˝·±µ ¬˛§ł  H ďđ ¨ ďîđ łł ©ą ĐŇ čîëđďň 

ěňíňę ÉÎŃĚß ÜÎĆÉ×ŃÉŰ

Ú«®¬µż ©»¶ ciowa jednoskrzydłowa o  szeroko ˝· ďěě ˝ł ±®ż¦ ©§±µ± ˝· ďčë ˝ł Š ¬ż´±©ż 

łż´±©ż˛ż © µ±´±®¦» ą®żş·¬±©§ł řÎßÔ éđďî÷ň 

Îżł  ©®-¬ Ľ®¦©·±©§˝¸ ˛ż´» § ©§µ±˛ż  ¦ µ ¬±©˛·µ-© ěđ¨ěđ¨í ¦» ¬ż´· Í¬íÍň Í¬»´ż  ©®-¬ 

wypełniony  jest pr tami 16 x 16. Zawiasy skrzydeł wrót przyspawane mon¬ż ±©± ř˛ż ľ«Ľ±©·»÷ Ľ± 

µ ¬±©˛·µ-© ˛ż®± ˛§˝¸ ± ˝·» §ň Ćżł»µ  ř¦żł»µ ¦żł§µż˛§ ˛ż µ´«˝¦ · µ´żłµż÷ °®¦§°ż©ż˛» Ľ± ®żł§ 

©®-¬ň 

ěňíňé ŰÔŰÓŰŇĚÇ ÉÇŐŃ ÝĆŰŇ×ŃÉŰ

Posadzka wykonana z płyt chodnikowych 350 x 350 x 5đ łłň ˛ż °±Ľ§°˝» ¬żľ·´·¦±©ż˛»¶ 

cementem 3 cm i płycie betonowej zbrojonej. 

Ě§˛µ· ¦»©˛ ¬®¦˛» · ©»©˛ ¬®¦˛» Š ¬§˛µ §¬»ł±©§ ł±¦ż·µ±©§ô © µ±´±®¦» ą®żş·¬±©§łô 

·Ľ»˛¬§˝¦˛§ł ¶żµ ˛ż ˝±µ±´» °®±¶»µ¬±©ż˛§˝¸ ľ«Ľ§˛µ-©ň 

ěňíňč OPASKA WOKÓŁ ALTANY Ó×ŰĚŇ×ŐŃÉŰÖ

Ń°żµ  wokół altany ł·»¬˛·µ±©»¶ ©§µ±˛ż  ¦» °żĽµ·»ł î ű · ¦»®±µ± ci 50 cm z płyt 

˝¸±Ľ˛·µ±©§˝¸ © µ±´±®¦» ¦ż®§łň 

Konstrukcja opaski składa si  ¦ć 

- warstwy wierzchniej z płyt chodnikowych gr. 5 cm 

ó °±Ľ§°µ· °·żµ±©»¶ ¬żľ·´·¦±©ż˛»¶ ˝»ł»˛¬»ł ą®ň í ˝ł 

ó ©ż®¬©ż ©¦łż˝˛·ż¶ ˝ż ¦ °±Ľľ«Ľ±©§ °·żµ±©»¶ ¬żľ·´·¦±©ż˛»¶ ł»˝¸ż˛·˝¦˛·» Ľ± ×Í đňčđ ą®ň ďë ˝ł 

ř©·»´µ±  ¬ż ł± » ¦©· µ¦§  ·  ¦» ©¦ą´ Ľ« ˛ż µ±˛·»˝¦˛±  ©§ł·ż˛§ń««˛· ˝·ż ©ż®¬©§ ¸«ł«« 



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďďę ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

±®ż¦ ©ż®¬© ˛·»ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ˛ż´» § ®-©˛·»  ¦©®-˝·  «©żą  ˛ż µ±˛·»˝¦˛±  ¦żą ¦˝¦ż˛·ż ©ż®¬© 

°±Ľľ«Ľ±©§ řą®ň ©ż®¬©§ ¦żą ¦˝¦ż˛»¶ łż¨ ďë ˝ł÷ň 

ěňíňç PŁYTA FUNDAMENTOWA

ďň oczyszczenie terenu z drobnych krzaków i połamanych gał ¦·ô 

îň ««˛· ˝·» ©ż®¬©§ ¸«ł««ô 

íň ©§µ±˛ż˛·» ©§µ±°«  

ěň wykonanie podkładu z chudego betonu gr. 10 cm, 

ëň ˛ż˛·»·»˛·» ¸§Ľ®±·¦±´ż˝¶· ×ĆŃÔŢŰĚ Š ßć 

Đ®¦»Ľ « yciem roztwór dokładnie wymiesza ň Ňż˛±·  ˝·»˛µ  ©ż®¬©  ˛ż «˝¸» ´«ľ ´»µµ± ©·´ą±¬˛»ô 

±˝¦§¦˝¦±˛» ¦ ´« ˛§˝¸ ¦ż˛·»˝¦§¦˝¦»  podło » ó ¦˝¦±¬µ  Ľ»µż®µ ô ° Ľ¦´»ł ´«ľ ř°± ®±¦˝·» ˝¦»˛·« ľ»˛¦§˛

´żµ±© ÷ ˛ż¬®§µ·»łň É ł·»¶˝ż˝¸ô ąĽ¦·» ©§¬ °«¶  ° µ˛· cia podło a, gł ľ±µ·» ®§§ô ¦˝¦»´·˛§ ·¬Ľň ó ©µż¦ż˛» 

jest nało »˛·» ±Ľ°±©·»Ľ˛·± ©· µ¦»¶ ·´± ci masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgł ľ·»  powłoki. 
Ćż´»˝ż˛ż ¬»ł°»®ż¬«®ż ˛ż˛±¦»˛·ż ±Ľ őëpÝ Ľ± őîđpÝň

ËÉßŮß ˙  

ó ¬±±©ż  ˛ż ¦»©˛ ¬®¦ ľ«Ľ§˛µ-©

ó ˛·» ¬±±©ż  w kontakcie ze smoł   i do pap smołowych
ó ®±¦°«¦˝¦ż´˛·µ ±®ąż˛·˝¦˛§ ¦ż©ż®¬§  © ®±¦¬©±®¦» ®±¦°«¦˝¦ż ¬§®±°·ż˛

ó ˛·» °±Ľą®¦»©ż  ˛ż ©±´˛§ł ±ą˛·«

ęň ©§µ±˛ż˛·» Ľ»µ±©ż˛·ż  

éň zbrojenie płyty fundamentowej 

čň zalewanie konstrukcji płyty betonem 

Po zalaniu płyty betonem C20/25  nale § ©§®-©˛ż  ¶»¶ °±©·»®¦˝¸˛·  ¦ż °±ł±˝  długich, 

drewnianych łat. 

ěňíňďđ ŃŢÔ×ÝĆŰŇ×ß ÍĚßĚÇÝĆŇŰ

Đ±¦ň ďňđ Ő±˛¬®«µ˝¶ż Ľż˝¸« 

Đ±¦ň ďňď Ő®±µ©·» 
Üż˝¸ ¶ ¬µ±©§ô Ľ©«°żĽ±©§ ± µ±˛¬®«µ˝¶· Ľ®»©˛·ż˛»¶ µ®§¬§ ą±ntem bitumicznym na deskowaniu pełnym. 
Ü®»©˛± µ´ż§ Ýóîě ć 

ó    µ®±µ©·»  ó éë ¨ ďđđ łłô 
-    płatew  - 120 x 120 mm, 
ó    Ľ»µ·   ó ą®ň îë łłô 
ó    Ľ»µ·   ó ą®ň ďç łłô 
ó    Ľ»µż ±µż°±©ż ó îë ¨ ďđđ łłô  
ó    ©·ż¬®±©˛·˝ż  ó íč ¨ ďçđ łłô   

Ő®±µ©·» ©§¬ż¶  °±¦ż ´·˝± ˝·ż˛§ ± Ľ¨ ă ěë ˝ł Ő t pochylenia połaci dachu  ż ă ëđ ň 

ÜßŇŰć
É§ł·ż®§ °®¦»µ®±¶«ć  °®¦»µ®-¶ °®±¬±µ ¬˛§ 
Í¦»®±µ±    ľ ă éôë ˝ł 
É§±µ±    ¸ ă ďđôđ ˝ł 
Ćż˝·± ˛ż °±Ľ°±®ż˝¸   ¬µ ă íôđ ˝ł 
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Ü®»©˛±ć
 Ľ®»©˛± ´·¬» ·ą´ż¬» ©ą ĐŇóŰŇ ííčćîđđěô µ´żż ©§¬®¦ymało ˝· Ýîě

  r  şłôµ ă îě ÓĐżô ş¬ôđôµ ă ďě ÓĐżô ş˝ôđôµ ă îď ÓĐżô şŞôµ ă îôë ÓĐżô Űđôł»ż˛ ă ďď ŮĐżô ®µ ă íëđ µąńłí

Ő´żż « §¬µ±©ż˛·ż µ±˛¬®«µ˝¶·ć   µ´żż î 
Ů»±ł»¬®·żć

Ő t nachylenia połaci dachowej   ż ă ëôđ±

Î±¦¬ż© µ®±µ©·   ż ă đôčë ł 
Długo  ®¦«¬« °±¦·±ł»ą± ©°±®˛·µż    ´©ô¨ ă đôěđ ł 
Długo  ®¦«¬« °±¦·±ł»ą± ±Ľ˝·˛µż ®±Ľµ±©»ą±   ´Ľô¨ ă ďôčđ ł 
Długo  ®¦«¬« °±¦·±ł»ą± ±Ľ˝·˛µż ą-®˛»ą±   ´ąô¨ ă đôěđ ł 
Ńľ˝· »˛·ż Ľż˝¸«ć
 ó ±ľ˝· enie stałe (wg PN-82/B-02001: ): 
  ąµ ă đôíëđ µŇńłî połaci dachowej,  ąş ă ďôîđ 
 ó «©¦ą´ Ľ˛·±˛± ˝· ar własny krokwi 
 ó ±ľ˝· »˛·» ˛·»ą·»ł ř©ą ĐŇóčđńŢóđîđďđńß¦ďńĆďóďć Ľż˝¸ ¶»Ľ˛±°żĽ±©§ô ¬®»şż íô ßăîî ł ˛ň°ňłňô ˛ż˝¸§´»˛·» 
połaci 5,0 st., obiekt ni ¦§ ˛·  ±¬ż˝¦ż¶ ˝§ ¬»®»˛ ż´ľ± ±¬±˝¦±˛§ ©§±µ·ł· Ľ®¦»©żł· ´«ľ ±ľ·»µ¬żł· ©§ ¦§ł·÷ć 

  Íµ ă ďôďëî µŇńłî rzutu połaci dachowej,  ąş ă ďôëđ 
 ó ±ľ˝· »˛·» ż˛·»ł ©·ż¬®« ř©ą ĐŇóŢóđîđďďćďçééńß¦ďńĆďóîć Ľolna poła  ˛ż©·»¬®¦˛żô ©ż®·ż˛¬ ×ô ¬®»şż ×ô Řăîî ł 
˛ň°ňłňô ¬»®»˛ ßô ¦ăŘăîôě łô ľ«Ľ±©´ż ±¬©ż®¬żô ±¬©ż®¬ż ˝·ż˛ż ˛ż©·»¬®¦˛żô ©§ł·ż®§ ľ«Ľ§˛µ« Řăîôě łô Ţăîôď łô 
L=4,0 m, nachylenie połaci 5,0 st., be 
  °µ ă óđôëíę µŇńłî połaci dachowej,  ąş ă ďôëđ 
 ó ±ľ˝· »˛·» ±˝·»°´»˛·»ł ąµµ ă đôđđđ µŇńłî połaci dachowej  

ÉÇŇ×Ő×ć

Ćą·˛ż˛·»
decyduje kombinacja B (obc.stałe max.+ ˛·»ą÷ 
Ó±ł»˛¬§ ±ľ´·˝¦»˛·±©»ć 
 Ó°®¦ sł ă đôęđ µŇłĺ     Ó°±Ľ° ă óđôďë µŇł 
Éż®«˛»µ ˛± ˛± ˝· ó °®¦ sło: 

łô§ôĽ ă ěôčî ÓĐżô  şłô§ôĽ ă ďěôéé ÓĐż 

łô§ôĽńşłô§ôĽ ă đôíîę  ä  ď 
Éż®«˛»µ ˛± ˛± ˝· ó °±Ľ°±®żć 

łô§ôĽ ă îôěî ÓĐżô  şłô§ôĽ ă ďěôéé ÓĐż 

łô§ôĽńşłô§ôĽ ă đôďęě  ä  ď 
Ëą· ˝·» řĽ±´˛§ ©°±®˛·µ÷ć 
 «ş·˛ ă řó÷ ďôęę łł  ä   «˛»¬ôş·˛ ă îôđí  ń îđđ ă ěôđî łł     řěďôîű÷ 
Ëą· ˝·» ř±Ľ˝·˛»µ ®±Ľµ±©§÷ć 
 «ş·˛ ă îôçď łł  ä   «˛»¬ôş·˛ ă ´ ń îđđ ă çôđí łł     říîôíű÷ 

đôěđ ďôčđ đôěđ

ëôđp

đôęđ

đôđí

óđôďë

óđôďë

đôđđ

đôđč

đôđđ

đôđč

Ó ĹµŇłĂ
Î ĹµŇĂ
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Poz. 1.2 Płatew 
ÍÝŘŰÓßĚ  ŢŰÔŐ×

Đż®żł»¬®§ ľ»´µ·ć 

- współczynnik obci »˛·ż Ľ´ż ˝· aru własnego belki ąş ă ďôďđ 

ŃŢÝ× ŰŇ×ß ŃŢÔ×ÝĆŰŇ×ŃÉŰ ŢŰÔŐ×

Đ®¦§°żĽ»µ Đďć Đ®¦§°żĽ»µ ď řąş = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Í˝¸»łż¬ ¬ż¬§˝¦˛§ ř˝· ż® ľ»´µ· «©¦ą´ Ľ˛·±˛§ ż«¬±łż¬§˝¦˛·»÷ć 

WYKRESY SIŁ WEWN ĚÎĆŇÇÝŘ

Đ®¦§°żĽ»µ Đďć Đ®¦§°żĽ»µ ď

Ěżľ´·˝ż ©§˛·µ-© ±ľ´·˝¦»  ¬ż¬§˝¦˛§˝¸ć 

Ôň°ň  ¨ ĹłĂ Ó´ ĹµŇłĂ  Ó° ĹµŇłĂ  Ę´ ĹµŇĂ Ę° ĹµŇĂ ş ĹłłĂ 

Đ®¦ sło A - B   (l± ă ďôçđ ł ÷
ßň đôđđ óó đôđđ óó ďôđě óó 

ďň đôéď đôíé đôíé đôđđ đôđđ đôčî 

îň đôčđ đôíę đôíę óđôďî óđôďî đôčí 

Ţň ďôçđ óđôęę óó óďôéí óó óó 

Đ®¦ sło B - C   (l± ă ďôçđ ł ÷
Ţň ďôçđ óó óđôęę óó ďôéí óó 

íň íôđđ đôíę đôíę đôďî đôďî đôčí 

ěň íôđç đôíé đôíé đôđđ đôđđ đôčî 

Ýň íôčđ đôđđ óó óďôđě óó óó 

Î»żµ˝¶» °±Ľ°±®±©»ć Îß ă ďôđě µŇô ÎŢ ă íôěę µŇô ÎÝ ă ďôđě µŇ 

ZAŁO ŰŇ×ß ŃŢÔ×ÝĆŰŇ×ŃÉŰ ÜŃ ÉÇÓ×ßÎŃÉßŇ×ß 
Ő´żż « §¬µ±©ż˛·ż µ±˛¬®«µ˝¶·  ó î 
Đż®żł»¬®§ ż˛ż´·¦§ ¦©·˝¸®¦»˛·żć 
ó ľ®żµ ¬ »  bocznych na długo ˝· ľ»´µ· 
ó ¬±«˛»µ ´Ľń´ ăďôđđ 
ó ±ľ˝· enie przyło ±˛» ˛ż °ż·» ˝·µż˛§ł řą-®˛§ł÷ ľ»´µ· 
Ëą· ˝·» ą®ż˛·˝¦˛»  «˛»¬ôş·˛ ă ´± ń íđđ  

ÉÇŇ×Ő× ŃŢÔ×ÝĆŰ  WYTRZYMAŁO Ý×ŃÉÇÝŘ

ÉÇÓ×ßÎŃÉßŇ×Ű ÉŮ ĐŇóŢóđíďëđćîđđđ

ďôçđ ďôçđ

ß Ţ Ý

ą±ăđôđë µŇńłľ

ďôçđ ďôçđ

ß Ţ Ý
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Đ®¦»µ®-¶ °®±¬±µ ¬˛§ ďî ń ďî ˝ł 
                         É§ ă îčč ˝łíô  Ö§ ă ďéîč ˝łěô  ł ă ëôđě µąńł 
Ľ®»©˛± ´·¬» ·ą´ż¬» ©ą ĐŇóŰŇ ííčćîđđěô µ´żż ©§¬®¦§mało ˝· Ýîě

  r  şłôµ ă îě ÓĐżô ş¬ôđôµ ă ďě ÓĐżô ş˝ôđôµ ă îď ÓĐżô şŞôµ ă îôë ÓĐżô Űđôł»ż˛ ă ďď ŮĐżô ®µ ă íëđ µąńłí

Ćą·˛ż˛·»
 Đ®¦»µ®-¶ ¨ ă ďôçđ ł 
 Ó±ł»˛¬ łżµ§łż´˛§ Ółż¨ ă óđôęę µŇł 

  łô§ôĽ  ă îôîč ÓĐżô   şłô§ôĽ ă ďďôđč ÓĐż 
 Éż®«˛»µ ˛± ˛± ˝·ć 

  łô§ôĽ ń şłô§ôĽ  ă đôîď   ä   ď 
 Éż®«˛»µ ¬ż¬»˝¦˛± ˝·ć 
  µ˝®·¬ ă ďôđđđ 

  łô§ôĽ  ă îôîč ÓĐż   ä   µ˝®·¬işłô§ôĽ ă ďďôđč ÓĐż     řîđôęű÷ 
˝·˛ż˛·»

 Đ®¦»µ®-¶ ¨ ă ďôçđ ł 
 Maksymalna siła poprzeczna Vłż¨ ă óďôéí µŇ 

  ¬Ľ ă đôďč ÓĐż   ä  şŞôĽ ă ďôďë ÓĐż     řďëôęű÷ 
Ü±˝·µ ˛ż °±Ľ°±®¦»
 Î»żµ˝¶ż °±Ľ°±®±©ż   ÎŢ ă íôěę µŇ 
  ż° ă ďđôđ ˝łô    µ˝ôçđ ă ďôîç 

  ˝ôçđô§ôĽ ă đôîç ÓĐż   ä   µ˝ôçđiş˝ôçđôĽ ă ďôěç ÓĐż     řďçôíű÷ 
Í¬ż˛ ą®ż˛·˝¦˛§ « §¬µ±©ż´˛± ˝· 
 Đ®¦»µ®-¶ ¨ ă đôčđ ł 
 Ëą· ˝·» łżµ§łż´˛»  «ş·˛ ă  «Ó ő «Ě ăđôçđ łł 
 Ëą· ˝·» ą®ż˛·˝¦˛»  «˛»¬ôş·˛ ă ´± ń íđđ ă ęôíí łł 
  «ş·˛ ă đôçđ łł  ä   «˛»¬ôş·˛ ă ęôíí łł     řďěôďű÷ 

ěňěň UKŁAD KOMUNIKACYJNY

 Wjazd na teren działki od strony północno – wschodniej z drogi Ł µ±©»¶ °®±¶»µ¬±©ż˛§ł 

¦¶ż¦Ľ»ł ¦ µ±¬µ· ľ»¬±˛±©»¶ ą®ň č ˝łň 

 Konstrukcja nawierzchni wjazdu na ul. Droga Ł kowa zakłada układanie kostki betonowej gr. 8 

cm z wykonaniem 3 – 5 mm spoin (spoiny wypełni  ˛ż´» § °·żµ·»ł © °±-ľ ą©ż®ż˛¬«¶ ˝§ 

trwało  ±®ż¦ »¬»¬§µ  poł ˝¦»˛·ż÷ň Ňż¬ pnie uło ±˛» µ±¬µ· ˛ż´» § «ľ·  wibratorem płytowym z 

osłon  ¦ ¬©±®¦§©ż ¦¬«˝¦˛»ą± Ľ´ż ±˝¸®±˛§ µ±¬µ· °®¦»Ľ «¦µ±Ľ¦»˛·»ł · ¦żľ®«Ľ¦»˛·»łň É ®żłż˝¸ 

©§µ±˛ż˛·ż ©¶ż¦Ľ« ˛ż´» § ¦Ľ¶  ©ż®¬©  ľ·¬«ł·˝¦˛  ul. Droga Ł kowa na gł. 4 cm, nast pnie uło §

·ż¬µ  ©¦łż˝˛·ż¶ ˝  ©¬ °˛·» °±©´»µż˛  asfaltem i uło §  ˛±©  ©ż®¬© ˝·»®ż´˛  ¦ ľ»¬±˛« 

żşż´¬±©»ą± ą®ň ě ˝łň 

ěňëň ÝŘŃÜŇ×Ő× × ËĚÉßÎÜĆŰŇ×ß ĚŰÎŰŇË

 Ň·» °®¦»©·Ľ«¶» ·  © °®±¶»µ˝·» ł·»¶˝ °±¬±¶±©§˝¸ Ľ´ż żł±˝¸±Ľ-© ±±ľ±©§˝¸ň É¶ż¦Ľ ˛ż ¬»®»˛ 

¦

¦

§ §



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďîđ ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

działki z drogi publicznej – ulicy Droga Ł µ±©ż 

Đ±©·»®¦˝¸˛·» «¬©ż®Ľ¦±˛» Ľ± °±®«¦ż˛·ż °±¶ż¦Ľ-© ©§µ±˛ż˛± ¶żµ± ˝· ą· µ±ł«˛·µż˝¶· °·»¦± Š 

jezdnych z nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczni»łć 

Ő±˛¬®«µ˝¶ż ˝· gów pieszo - jezdnych składa si  ¦ć 

- warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0/31,5 łł Š ą®ň é ˝ł 

- warstwy pomocniczej z tłucznia kamiennego 0/63 mm Š ą®ň ďë ˝ł 

ó ©ż®¬©§ ©¦łż˝˛·ż¶ ˝»¶ ¦ °±Ľľ«Ľ±©§ °·żµ±©»¶ ¬żľ·´·¦±©ż˛»¶ ł»˝¸ż˛·˝¦˛·» Ľ± ×Í ďňđď ą®ň 

îđ ˝ł 

Ő±˛¬®«µ˝¶ż ©¶ż¦Ľ« ˛ż «´·˝  Droga Ł kowa składa si  ¦ć 

ó ©ż®¬©§ ©·»®¦˝¸˛·»¶ ¦ µ±¬µ· ľ»¬±˛±©»¶ ą®ň č ˝ł 

ó °±Ľ§°µ· ˝»ł»˛¬±©±ó°·żµ±©»¶ ďćě ą®ň í ˝ł 

- warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowa˛»ą± ł»˝¸ż˛·˝¦˛·» đńíďôë łł ą®ň ďë ˝ł 

ó ©ż®¬©§ ©¦łż˝˛·ż¶ ˝»¶ ¦ °±Ľľ«Ľ±©§ °·żµ±©»¶ ¬żľ·´·¦±©ż˛»¶ ł»˝¸ż˛·˝¦˛·» Ľ± ×Í ďňđď ą®ň 

îđ ˝ł 

Đ±©·»®¦˝¸˛·» «¬©ż®Ľ¦±˛» Ľ± °±®«¦ż˛·ż ±-ľ ©§µ±˛ż˛± ¶żµ± ˝· gi piesze (chodniki) z płyt 

˝¸±Ľ˛·µ±©§˝¸ ± ©§ł·ż®ż˝¸ íëđ ¨ íëđ ¨ ëđ łł © µ±´±®¦» ¦ż®§ł ˛ż °±Ľľ«Ľ±©·» °·żµ±©»¶ć 

Ő±˛¬®«µ˝¶ż ˝· gów pieszych składa si  ¦ć 

- warstwy wierzchniej z płyt chodnikowych gr. 5 cm 

ó °±Ľ§°µ· ˝»ł»˛¬±©±ó°·żµ±©»¶ ďćě ą®ň í ˝ł 

ó ©ż®¬©ż ©¦łż˝˛·ż¶ ˝ż ¦ °±Ľľ«Ľ±©§ °·żµ±©»¶ ¬żľ·´·¦±©ż˛»¶ ł»˝¸ż˛·˝¦˛·» Ľ± ×Í đňčđ ą®ň ďë ˝ł 

ř©·»´µ±  ¬ż ł± » ¦©· µ¦§  ·  ¦» ©¦ą´ Ľ« ˛ż µ±˛·»˝¦˛±  ©§ł·ż˛§ń««˛· ˝·ż ©ż®¬©§ ¸«ł«« 

±®ż¦ ©ż®¬© ˛·»ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ô ˛ż´» § ®-©˛·»  ¦©®-˝·  «©żą  ˛ż µ±˛·»˝¦˛±  ¦żą ¦˝¦ż˛·ż ©ż®¬© 

°±Ľľ«Ľ±©§ řą®ň ©ż®¬©§ ¦żą ¦˝¦ż˛»¶ łż¨ ďë ˝ł÷ň 

Ő±˛¬®«µ˝¶ż ˝· gów pieszo - jezdnych zabezpieczona wzdłu  ¬®żµ-© ±°±®˛·µżł· ľ»¬±˛±©§ł· 

ďî¨îë¨ďđđ ˝ł ±żĽ¦±˛§ł· © °±Ľ§°˝» ˝»ł»˛¬±©± Š °·żkowej 1:4 gr. 3 cm i w ławie betonowej 

Ýďîńďë řŢóďë÷ © °±-ľ ą©ż®ż˛¬«¶ ˝§ ¬żľ·´˛±  i trwało  ®±¦©· ¦ż˛·żô ˛ż¬±ł·ż¬ ˝· ą-© °·»¦§˝¸ 

(chodników) zabezpieczona wzdłu  ¬®żµ¬-© ±°±®˛·µżł· ©§µ±˛ż˛§ł· ¦ ľ»¬±˛±©§˝¸ ±ľ®¦» § 

˝¸±Ľ˛·µ±©§˝¸ ± ©§ł·ż®ż˝¸ č¨íđ¨ďđđ ˝ł ř© µ±´±®¦» ¦ż®§ł÷ ±żĽ¦±˛§ł· © °±Ľ§°˝» ˝»ł»˛¬±©± 

Š °·żµ±©»¶ ďćě ą®ň í ˝łň 

Konstrukcja nawierzchni zakłada układanie płytek be¬±˛±©§˝¸ ¦ ©§µ±˛ż˛·»ł í Š ë łł °±·˛ 

(spoiny wypełni  ˛ż´» § °·żµ·»ł © °±-ľ ą©ż®ż˛¬«¶ cy trwało  ±®ż¦ »¬»¬§µ  poł ˝¦»˛·ż÷ň 

Ňż¬ pnie uło one płytki nale § «ľ·  wibratorem płytowym z osłon  ¦ ¬©±®¦§©ż ¦¬«˝¦˛»ą± Ľ´ż 

ochrony płytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. C· ą· °·»¦± ó ¶»¦Ľ˛» ©§µ±˛ż  ˛ż´» § ¦ 
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ł·˛·łż´˛§ł °żĽµ·»ł řîű÷ © µ·»®«˛µ« ¬®ż©˛·µ-©ô «ł± ´·©·ż¶ c swobodny odpływ wody. W 

trakcie układania oraz docinania płytek betonowych ˛ż´» § ¦ż°»©˛·  µ±˛¬®±´  ˛żĽ ¶żµ± ˝·  ±®ż¦ 

°±°®ż©˛± ˝·  ©§µ±˛ż˛·ż ˛ż©·»®¦˝¸˛·ň 

É¦»´µ·» «¬»®µ· ˛ż´» § ˛ż ľ·» ˝± ««©ż ô Ľľż¶ ˝ ± »¬»¬§µ ň  

Opaska betonowa przy budynku wykonana z płyt chodniµ±©§˝¸ ą®ň ë ˝ł ľż®©·±˛»¶ ©§µ±˛ż˛ż ˛ż 

©ż®¬©·» °±Ľľ«Ľ±©§ °·żµ±©»¶ ą®ň ďë ˝łô ¦» °żĽµ·»ł ˛ż ¦»©˛ ¬®¦ ©§˛±¦ ˝§ł ł·˛ň î űň 

Í¬±°˛·» ˝¸±Ľ-© ¬»®»˛±©§˝¸ ©§µ±˛ż  ˛ż °±Ľľ«Ľ±©·» ¦ ˝¸«Ľ»ą± ľ»¬±˛« Ýčńďđô ¦żľ»¦°·»˝¦±˛» 

murkiem betonowym 12 x 40 cm, na ławie betonowej zg±Ľ˛·» ¦ ®§ň Ľ»¬ż´«ň 

ěňęň UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren działki wymaga niwelacji. Nie przewiduje si  ©§˝·˛µ· Ľ®¦»© · µ®¦»©-©ň  

Wszelkie spadki podłu ˛» ˛ż ˝· ąż˝¸ µ±ł«˛·µż˝§¶˛§˝¸ °·»¦§˝¸ ˛·» °®¦»µ®ż˝¦ż¶  ę űô ż °żĽµ· 

°±°®¦»˝¦˛» îűň Đ®¦§ Ľ®±ąż˝¸ °±¦ż ľ«Ľ§˛µżł·ô ˛ż´» § ©§µ±˛ż  ¬®ż©˛·µ·ň 

Ý¸ż®żµ¬»®§¬§µż ®±ľ-¬ ¦·»ł˛§˝¸

Podło » ˛·» ˛żĽż¶ ˝» ·  Ľ± ˝»´-© ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ ř˛·» ¬ż˛±©· ce podło ż ľ«Ľ±©´ż˛»ą±÷ ˛ż´» § 

««˛ ň É ¦©· ¦µ« ¦ Ľ±  ¦˛ż˝¦˛§ł ¦®- ˛·˝±©ż˛·»ł ©§±µ± ˝· ˛ż´» § Ľ±µ±˛ż  ˛·©»´ż˝¶· ¬»®»˛« 

©®ż¦  «¬©±®¦»˛·»ł µż®° ¬»®»˛±©§˝¸ň Đ®¦»Ľ ®±¦°±˝¦ ˝·»ł ®±ľ-¬ ¦·»ł˛§˝¸ · °®±ş·´±©ż˛·»ł ¬»®»˛« 

˛ż´» § ««˛  ©¦»´µ·» ¦ľ Ľ˛» °®¦»Ľł·±¬§ · ±˝¦§ ˝·  teren zwłaszcza usun  ©¦»´µ·»ą± ¬§°« 

¦ż˛·»˝¦§¦˝¦»˛·żň  

É ©§¦˛ż˝¦±˛§ł ±ľ¦ż®¦» ˛ż´» § ©§µ±˛ż  ®±ľ±¬§ ¦·»ł˛» łż¶ ce na celu ukształtowanie jego 

µ®ż© dzi i podło ż Ľ± ®¦ Ľ˛§˝¸ ±µ®» ´±˛§˝¸ ˛ż ®§«˛µż˝¸ň Ö» li dokładno  ł»˝¸ż˛·˝¦˛»ą± 

©§µ±˛ż˛·ż ©§°®±ş·´±©ż˛·ż ˛·» ¶»¬ ©§¬ż®˝¦ż¶ ˝żô ±¬ż¬»˝¦˛» °®±ş·´±©ż˛·» ˛ż´» § ©§µ±˛ż  ® ˝¦˛·»ň 

Ö» eli w podło « ©§¬ °«¶  ±ľ˛· »˛·ż ¬»®»˛«ô ˛ż´» § ą± °«´˝¸˛· , uzupełni  ˛·»Ľ±ľ-® ą®«˛¬« 

· ¦żą ˝·  ©ż®¬©  ©µż ˛·µ ¦żą ¦˝¦»˛·ż × 0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podło ż °®¦»Ľ 

profilowaniem nie wymaga uzupełnienia gruntem, nale § ±˝¦§¦˝¦±˛  °±©·»®¦˝¸˛·  Ľ±ą ˝·  ¬®¦§ 

ľ Ľ  ˝¦¬»®±µ®±¬˛§ł °®¦»¶ ˝·»ł redniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przys¬ °·  Ľ± 

profilowania podło żň Ţ»¦°± rednio po profilowaniu podło ż ˛ż´» § °®¦§¬ °·  Ľ± 

¶»ą± Ľ±ą szczania przez wałowanie. Zag szczenie podło ż ˛ż´» § µ±˛¬®±´±©ż  ¦ą±Ľ˛·» 

¦ ±ľ±©· ¦«¶ ˝§ł· °®¦»°·żł·ň  

Ć·»´»

Đ± ¦żµ± ˝¦»˛·« ®±ľ-¬ ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ ˛ż´» § °®¦§¬ °·  Ľ± ©§µ±˛ż˛·ż ¬®ż©˛·µ-©ň É ¬§ł ˝»´« ˛ż´» § 

°®¦»±®ż  °®¦»Ľł·±¬±©§ ±ľ¦ż®ô « § ˛·  ą´»ľ  °®¦§ °±ł±˝§ ˛ż©±¦-© ¦¬«˝¦˛§˝¸ ±®ż¦ ¦ż·ż  ˛±©§ 

¬®ż©˛·µň 

Skład mieszanki – proponowany: 

ó ycica trwała NAKI/NUI - 30% 

ó µ±¬®¦»©ż ±©˝¦ż Î×ÜË ń ĚÎ×ßŇß ó ďëű 
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ó µ±¬®¦»©ż ˝¦»®©±˛ż ßÎŰĚß ó ďđű 

ó µ±¬®¦»©ż ˝¦»®©±˛ż ŢŃÎŰßÔ ó îđű 

ó µ±¬®¦»©ż ˝¦»®©±˛ż ÝßÓ×ÔÔß ń ÓßČ×Óß ó ďđű  

ó µ±¬®¦»©ż ®- ˛±´·¬˛ż ÍßÉß ó ďđű 

ó ©·»˝¸´·˛ż Ůż¶±©ż ó ëű 

Đ±©§ ¦§ Ľ±ľ-® ¬®ż© °®¦»¦˛ż˝¦±˛§ ¶»¬ ¦ż®-©˛± Ľ´ż ±ľ¦ż®ów mniej nasłonecznionych lub 

˝¦ ˝·±©± ¦ż˝·»˛·±˛§˝¸ ż´» ¬żµ e nasłonecznionych. Charakteryzuje si  ±Ľ°±®˛± ˝·  ˛ż ¦ł·»˛˛» 

©ż®«˛µ· ·»Ľ´·µ±©»ň Ë¦§µż˛§ ¬®ż©˛·µ ˛·» ľ dzie wymagał specjalnej piel gnacji, dobrze znosił 

«¦» · ł®± ˛» ¦·ł§ ±®ż¦ ±Ľ¦˛ż˝¦ż ·  ©±´˛§ł ±Ľ®±¬»łň 

Głównym zało »˛·»ł °®±¶»µ¬« ¦·»´»˛· ¶»¬ ©°®±©żĽ¦»˛·» ˛żżĽ¦»  łż¶ ˝§˝¸ °±Ľ˛·»  ©ż´±®§ 

estetyczne terenu, pełni  ş«˛µ˝¶  ®»µ®»ż˝§¶˛  · ±¦Ľ±ľ˛ ň 

ěňéň USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Odpady stałe z projektowanego obiektu usuwane b Ľ  Ľ± µ±˛¬»˛»®-© ˛ż ł·»˝· «¬ż©·±˛» ˛ż 

°´ż˝« «¬©ż®Ľ¦±˛§łň Ć´±µż´·¦±©ż˛± ¬®¦§ ł·»¶˝ż Ľ´ż ąromadzenia odpadów stałych przy ci ą« 

°·»¦± Š ¶»¦Ľ˛§ł °±ł· Ľ¦§ ·¬˛·»¶ ˝§ł·ô ż °®±¶»µ¬±©ż˛§ł· ľ«Ľ§˛µżł· ł·»¦µż´˛§ł·ň Ó·»¶˝» 

gromadzenia odpadów stałych składa si  utwardzonego placu (podło » ľ»¬±˛±©» Ľ±¬±±©ż˛» Ľ± 

˛± ˛± ci wymogów składowania kontenerów). Zaleca si  »ą®»ą±©ż˛·» ł·»˝· °±°®¦»¦ «¬ż©·»˛·» 

kontenerów dla materiałów mo ´·©§˝¸ Ľ± °±©¬-®˛»ą± °®¦»¬©±®¦»˛·żô ±Ľ°±©·»Ľ˛·± ±¦˛żµ±©ż˛§˝¸ 

µ±´±®§¬§˝¦˛·» · ±°·ż˛§˝¸ň  Ňż©·»®¦˝¸˛·ż °´ż˝« ą±podarczego wykonana z płyt chodnikowych. 

Wymagana odległo  ±Ľ ±µ·»˛ °±ł·»¦˝¦»  przeznaczonych na stały pobyt ludzi â ďđ łô ±®ż¦ ±Ľ 

ą®ż˛·˝§ ¦  ·»Ľ˛·  działk â í ł (zgodnie z § 23.1).  Odległo  ł·»¶˝ ˛ż °±¶»ł˛·µ· · µ±˛¬»˛»®§ ˛ż 

odpady stałe, nie wynosi wi ˝»¶ ˛· čđ ł ±Ľ ˛ż¶Ľż´¦»ą± ©»¶ cia do obsługiwanego budynku 

ł·»¦µż´˛»ą±ň ř¦ą±Ľ˛·» ¦ y îíňě÷ň   

ěňčň ŃÎŃÜĆŰŇ×Ű

 Ě»®»˛ © ˝¸©·´· ±ľ»˝˛»¶ ˛·» ¶»¬ ±ą®±Ľ¦±˛§ň Ň·˛·»¶¦» ±°®ż˝±©ż˛·» ˛·» ±ľ»¶ł«¶» °®±¶»µ¬« 

±ą®±Ľ¦»˛·żň

ěňçň ×ŇÚÎßÍĚÎËŐĚËÎß ĚŰÝŘŇ×ÝĆŇß

Ü´ż °±¬®¦»ľ ľ«Ľ±©§ Ľ©-˝¸ ľ«Ľ§˛µ-© ¦ °±ł·»¦˝¦»˛·żł· mieszkalnymi do stałego pobytu ludzi 

˛ż´» y podł ˝¦§  °®±¶»µ¬±©ż˛  ·˛©»¬§˝¶  Ľ± ·»˝· «¦ľ®±¶»˛·ż ¬»®»˛«ć 

·»˝· ©±Ľ±˝· ą±©»¶ 

·»˝· µż˛ż´·¦ż˝¶· ż˛·¬ż®˛»¶ 

·»˝· µż˛ż´·¦ż˝¶· Ľ»¦˝¦±©»¶ 

·»˝· »´»µ¬®±»˛»®ą»¬§˝¦˛»¶ 

Đ±˛żĽ¬± ¦» ©¦ą´ Ľ«ô » °®±¶»µ¬±©ż˛ż ·˛©»¬§˝¶ż ¦˛ż¶Ľ«¶» ·  ˛ż ¬»®»˛·» ·¬˛·»¶ ˝§˝¸ ¦ľ·±®˛·µ-© 
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bezodpływowych na nieczysto ci stałe obsługuj ˝§˝¸ Ľ©ż ·¬˛·»¶ ˝» ľ«Ľ§˛µ· ł·»¦µż´˛» ©·»´±®±Ľ¦·˛˛»ô 

±˝¶ż´˛»ô ˛ż´» y podł ˝¦§  ¬» ľ«Ľ§˛µ· Ľ± ł·»¶µ·»¶ ·»˝· µż˛ż´·¦ż˝¶· ż˛·¬ż®˛»¶ň  

Podł ˝¦»˛·» Ľ± ©©ň ·»˝· «¦ľ®±¶»˛·ż ¬»®»˛« ¦ą±Ľ˛·» ¦ ©ż®«˛µżł· ±µ®» ´±˛§ł· °®¦»¦ Ľ§°±˛»˛¬-© ·»˝·ň 

ëň    ĆŰÍĚßÉ×ŰŇ×Ű ĐŃÉ×ŰÎĆÝŘŇ× ĐŃÍĆÝĆŰŮMÔŇÇÝŘ ÝĆ Ý× 

ĆßŮŃÍĐŃÜßÎŃÉßŇ×ß ĚŰÎŰŇË

Ý¸ż®żµ¬»®§¬§˝¦˛» °ż®żł»¬®§ ¬»˝¸˛·˝¦˛»ć 

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¬»®»˛« ·˛©»¬§˝¶·ć č íđíôěí łî ďđđôđđ ű 

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¦żľ«Ľ±©§ ±ľ·»µ¬-© ·¬˛·»¶ ˝§˝¸ ď ëçďôëď łî ďçôďé ű 

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¦żľ«Ľ±©§ °®±¶»µ¬±©»¶ ď ęîîôđí łî ďçôëí ű  

powierzchnia dróg /pieszo jezdnia o nawierzchni tłu˝¦˛·±©»¶ń ď ěďěôčî łî ďéôđě ű 

powierzchnie z płyt betonowych / ˝·» ki piesze, opaska wokół 

ľ«Ľ§˛µ«ô °´ż˝» ą±°±Ľż®˝¦»ń ď đčęôčë łî ďíôđç ű 

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¬»®»˛-© ¦·»´±˛§˝¸ ·¬˛·»¶ ˝§˝¸ ď ěçîôçě łî ďéôçč ű 

°±©·»®¦˝¸˛·ż ¬»®»˛-© ¦·»´±˛§˝¸ °®±¶»µ¬±©ż˛§˝¸ ď đçëôîč łî ďíôďç ű  

ęň    ÝŘßÎßŐĚŰÎÇÍĚÇŐß ĆßŮÎŃ Ű  ÜÔß ÎŃÜŃÉ×ÍŐß ŃÎßĆ Ř×Ů×ŰŇÇ × 

ĆÜÎŃÉ×ß Ë ÇĚŐŃÉŇ×ŐMÉ

Przedmiotowy zakres robót nie wpływa w sposób negat§©˛§ ˛ż °±ą±®¦»˛·» ©ż®«˛µ-© 

ekologicznych terenu (brak znamion oddziaływania in©»¬§˝¶· ˛ż ®±Ľ±©·µ± °®¦§®±Ľ˛·˝¦»÷ň 

Zwykle oddziaływanie na ®±Ľ±©·µ± © ¬»ą± ¬§°« ·˛©»¬§˝¶ż˝¸ ±ą®ż˛·˝¦ż ·  Ľ± ˛ż¶ľ´· ¦»ą± 

±¬±˝¦»˛·ż ·˛©»¬§˝¶·ň Đ®¦§ ©§µ±˛§©ż˛·« ©¦»´µ·˝¸ °®ż˝ ˛ż´» § ¦©®-˝·  «©żą  ˛ż ¬ż˛ ¬»˝¸˛·˝¦˛§ 

©§µ±®¦§¬§©ż˛§˝¸ łż¦§˛ô «®¦ Ľ¦»  ľ«Ľ±©´ż˛§˝¸ · ®±Ľµ-© ¬®ż˛°±®¬«ň Ň·»Ľ±°«¦˝¦ż´˛» ¶»¬ 

¬±±©ż˛·» łż¦§˛ · «®¦ Ľ¦»  ł±ą ˝§˝¸ °±©±Ľ±©ż  ©§˝·»µ «ľ¬ż˛˝¶· ®±°±°±˝¸±Ľ˛§˝¸ Ľ± ą®«˛¬« 

˝¦§ ©-Ľ °±©·»®¦˝¸˛·±©§˝¸ň É ¬®żµ˝·» ®»ż´·¦ż˝¶· ·˛©»¬§˝¶· ˛ż´» § °®±©żĽ¦·  ®±ľ±¬§ ľ«Ľ±©´ż˛» 

wył cznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodz ˝»ą± 

głównie z pracy silników rodków transportu. Ogólnie oddziaływanie na ®±Ľ±©·µ±ô µ¬-®» ©§¬ °· 

© şż¦·» ®»ż´·¦ż˝¶· °®¦»Ľ· ©¦· ˝·ż ł± ˛ż ˝¸ż®żµ¬»®§¦±©ż  ¶żµ± ˝¸©·´±©»ô ˛·»˝· głe, o niewielkim 

˛ż¬ »˛·«ô µ¬-®» µ± ˝¦§ ·  całkowicie z chwil  ş·˛ż´·¦ż˝¶· °®¦»Ľ· ©¦· ˝·żň 

Đ®±¶»µ¬±©ż˛» ±ľ·»µ¬§ łż¶  ş«˛µ˝¶  ł·»¦µż´˛  ˛·» ą»˛»®«¶ ˝  ±ľ˝· » ®±Ľ±©·µżň 

É±Ľ§ ±°żĽ±©» ¦ Ľż˝¸-© ľ«Ľ§˛µ-© ±Ľ°®±©żĽ¦ż˛» Ľ± ¦żłµ˛· ¬»ą± Î±©« Ř»®łż˛żň ŃĽ©±Ľ˛·»˛·» 

˝¸±Ľ˛·µ-©ô ¬¦˛ň ±Ľ°®±©żĽ¦»˛·» ©-Ľ ±°żĽ±©§˝¸ ˛ż ˛·»«¬©ż®Ľ¦±˛  ˛ż©·»®¦˝¸˛·  terenu wokół, co ze 

©¦ą´ Ľ« ˛ż ˛·»©·»´µ  ·´±  ˛·» ˛ż®«¦ż ©ż®«˛µ-© ©±Ľ˛§˝¸ °ż˛«¶ cych na działkach s ·»Ľ˛·˝¸ň 

éň    ŢŰĆĐ×ŰÝĆŰ ÍĚÉŃ ĐŃ ßÎŃÉŰ

Ţ«Ľ§˛µ· ¦ż´·˝¦ż¶  ·  Ľ± µż¬»ą±®·· ¦żą®± enia ludzi ZL IV. Zaprojektowane zostały w klasie „ÜŚ 

±Ľ°±®˛± ˝· °± ż®±©»¶ň ř¦ą±Ľ˛·» ¦ y îďîňďň ÉĚ÷ň 



Đ®±¶»µ¬ ¦żą±°±Ľż®±©ż˛·ż ¬»®»˛« ó   ľ«Ľ±©ż Ľ©-˝¸ ľ«dynków z pomieszczeniami mieszkalnymi do stałego pob§¬« ´«Ľ¦·  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” in ň Ţ»˛»Ľ§µ¬ Î»Ľ»®ô ¬»´ňńşż¨ň řđëę÷ ěę ďíđ íî ¬»´ň µ±łň đ ęđí éç čę čî

ďîě ¤ Í ¬ ® ± ˛ ż

É§łżąż˛ż ·´±  ©±Ľ§ Ľ± ˝»´-© °®¦»˝·©°± ż®±©§˝¸ ©§˛±· ďđ Ľłíńň ×´±  ¬ż °±©·˛˛ż ľ§

¦ż°»©˛·±˛ż ¦ ¶»Ľ˛»ą± ¸§Ľ®ż˛¬« ˛żĽ¦·»ł˛»ą± ± °®¦»µ®±ju 80 mm. Odległo  ¸§Ľ®ż˛¬« Ľ± ˝·ż˛§ 

ľ«Ľ§˛µ« °±©·˛˛ż ¦ż©·»®ż  ·  © °®¦»Ľ¦·ż´» ±Ľ ë Ľ± éë łň 
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