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Spis zawartosci dokumentacji - budowa linii kablowej nn-0,4 kV

El Pran aqGpodal'rren a teHu



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Ddlodeitacle opG@ano na p.dslaw el
r ulen a Inwstmj
r inwtart"lqi w te€nle;

r ob.w +uilcych nom p?epi$w,

2.0. Pzedmiot opracowania

Pzedmioteri ninrel*l dokumeftaqi Fst prctekt bud hny li zasrlalacel nn 0,4 kv wyprMdzffij
z @dzieln n n istniejEej stacli transfomatobwej na t€fenie lnwestycli. zaprcFktMana linia k blfla kd?ie
zas ala nMproleldowane udrdzen a t€dnolosi@ne &i4am 2 optymalaqq en.,igetlD€J i surcw@o
pfodukq4nej BlosBzown Rolnidq w Meln € na dzirrka.h nr: 23147 | 23l6n.

3.0. Ro.liqzania prcjeldowe

W elu asl€nla nowopbjektowany.h oEad@i aprojektowano qprcwadzenie lin l@blowej qp!
4tr YC/ 120 mm? z wolneso pola r5t'reiael @dzielnicy nn zlok z@anej w ctniei4@j kontseBej staqi
transtomatorcwej. W tym celu prcJehorane lcble asilaj4e nn 0,a kV na€i ukladaa w wykopie na
q{ebokoSc 0,7 m, X.ble ukladaa na 10 n p.dsy?e z pieku, ukladany lin q fali5ta , ,apas (3% drusogc
wlop!) wystauaiacym do sl<onpeneMna horiwydi prresuniec qruntu, Na kabd nal?ad kolejnq 10 tr
waEtwe piasku rs m waEtwe zremr rcdtmet. Nastepne w w'4@pe L,lotd fo e koloru nebiekjeso
o qruboicL o najmnrej 0,s mm r eerckoltj 2s d. Na koiech rcbli pozBtawld zapas co ndmnlej 2 n.

Pzed zasypanren kabrw odstEpach nie weksz,.h nt 10 m nalery um@waa na k bladr op.ski
oplff uweraFe dane tl. typ labla, pnekrdj, dluqoe oznaegie tras] hbla, slqd, doked, rck uloienia

Przy skzytManiach zprcjektManych kabli z istniejqcq nfr.druktrta na ei le ukladaa w ruEch
oslonftyrh 1110. z.pbjektowano ukladanie dw6dr M oslonowych, tak aby w brdel uroii po a k ble,

Na traele gdzle kabe *dze ukladany pod drclami, nakzy astoewa6 rury drmne p@naeone
do ahrcny kab w t udnych warunkach terenor'rch (ip.,|Jot sRs).

K.ble nalezy wp@adza do nowoprcjekto,aneso ,E@ kableego q
,Ede mlerr wyFeia w ulqdnrk toacylny z wlq@ikiem wctow'n pehl4qm role gLwneso
wyradnlb p.pot., ktary bedrie odla@l wszyslde odplrlry spod napiqda,

TGse aproFktowanej lin klblMj iloklacle zlQaa zl<3 puedstawono na zalq@onym do
iinlejrego opcc@anh p anle zag6podar@an a ter€n!.

Rozp@e.e prowaddie rchit winno odbyead sQ zqodnle z obdrlezujacn puepism
i uzqonnieniam i nomamr i zaedami w edzy tednienej oBz , zch$add dbowlaalecyth ,a*d BtlP.

Xerujacy bb.iamiwinis ic3e pGrreqai wlanych uzqodniei I zaMrrych w ndr obostrren.
Paed pzystapeniem do @b6t 2emnych kerujaq bbotEm winen qaes'to@ zapoznae sie
z usrtusanim unadzei podziemny.h wyGzan)€h na aktua bwany.h mapadr ge.ddytnlth, oEz
ap€wila wyty@ile tasy ptrd upEwnione guby geoddrne.

w easre prcwadz€nia rcbdt zemnyd nalery uchwat 6toino4 ze wgledu na norlw!6i
napo*.nia n€wytczanych uu4deri podzinny.h, Wkopy pdebieqajae wdlut budlnkiw wykonytai
oddnk  m ned lu t f f  n23m.

W cjmie zbliieri i skraiwan prcjekwanej kanallzcli klblMj z uboien em podziemnyn qeelkje
pE@ zienie nale2y wkmwad rcene i pod nadbrcm/ stculac sie do zaleco wldanydr
w uzqodneniadr ina pr:ekazan u plao budey, Tftn rcb6t tennyd, rcwy iwykopy pownny bK
w 566b wido@v aberie@ne oznakowane.

stosow6ne materiall winny p.siada6 odpowiedne 3waded a dopu@nia do stoseania
w bud n ctwre teekomunlk .rnym.
Lolclizaqa lini lcblMj na grunde winna bya wtyeom ipo wybudowaniu znwentavz@aia pze

Ewsbralns uzasadnione zmiany wprcwadone do prclel(u, wFlkfe w bakie wyionawstwa, pow nny
bya @sodni@ 2 l.w6ftm, Prolerd.nt€m I hw*toM oraz naii6lone do prcJeko tak, by holv stnnowia



ws4€n e pGce objete nneF4m pojekted nalezy wykonac zgodnle z obowqzujqcymi namam
i uwagami insqiucji oraz osob uzqadniajQcych pojekt, Wykonaw@ zobowiQzany jest do powiadomenia
Dinterswanych rczpoaqca rcb6! ceen pRejeda pacu budowy oGz wystEpii
o lstanowien e ciagl€qo nadzoru na aas budowy.

5.0. Inforrnacja dotyczaca bezpleczeisb,\,a i ochrony zdrowia

Zgodnie z RozponQdz€niem t4tnhra Infraslruldury z dnja 23,06,2002 r. (Dz. U. fi 120 p.z. 1126)
,,W spwie inrom-ji dotyeE@j b€zpiea€'istwa i ocnrcny zdrwia oraz planu b€zpieeeistwa i ochrony
zdrcwia", rdaje inlomaqQ, kr6e wrnny bya u warc w Dtanje Broz.

s.1. zagospodabwanle placu budd,y

r"lieF@ prowadzenia rob6t bldowanych dla pzedmiotowej inw6tytli stwaza eo€gdtnie wysoke
ryzyko powstania aqrozenia bezp@eisrwa izdrcwa ludzii qdy: roboty powadzone hda w pobti2u
pnewodow llni elekt @neqetyanych/ gazowych, woddaqowych, Zaqospodabwanie teEnu budowy
wykonuje s e p?ed rozpoeeciem rcbot budowlanych, @ najmniej w zakes e:

a) oqrcdzeniateftnu jw}znaeeniastrcf nlebdpreonych;
b) wykoiania drcq, wyj3. pzejlada pi*zych;
.) ap€wnienia o6wietenia naturalneso i sztueneqo,
d) uaedzen a skladowisk matehal6w wyrcb6{,

Teren budowy lub rcb6t pow n en byi w miare potneby ogrldzony lub skuteonie zabezpieeony pned
osobami postrcnnymi. Dla pojazd6w utwanych w tEkc e wykonyrvania roMt budowlanycb ia ezy wlznaczyi
i oznakowaa m eFa postojowe ia tercnie budowy. srerckoia dnjg komun ka.tjnych ia ptacu budowy tub
rcbot pow nna bya dostosowaia do uzylanych ircdkjw transportowy.h.

D.oqi i .iqq pisze na phcu budowy powinny byautrymane we wlai.iwrd stnn e techn @nym. Nie
wono na nich skladowaa mate ardw, spzetu lub nnych pRedniotdw. Droqi komunrkacylne dta Kjzk6w
itadek ocz p(hyn€, po ktdrych dokonuje sje redneqd pnendenia .erar6w nie powinny niea spadkdw

Pnejicia i st€ty niebapieone pow nny byi oiwietLone i oznakwane znak m ostdesawaymi ub

N e j6t dopuraa ne s',tlowanie stanowisk pE.y, skladMisk wybbow i matedalow lub maszyn
uzqdzeir budowlany.h bezpo!€dnio pod napowiet znyn lidiami eehroenercetyanym lub w odLeqlolci

idonej w pozionie od skrajnyclr pRewodow, mn eFzel nD:
a) 3,0m -dra liniio nape.iuznamionowlm niepnekra@ajaclm 1kV;
b) s,0 m d a inii napiqcru znamionowym pow]rej 1 kvi eo n epzekEoaj4cym 15 kvl
c) 10,0 m - d a iniio napqdu znamionowlm powytej 1s kv, d n epzekEoajAcyh 30 kvl
d) 15,0 m dra inii o Mp E iu namionowym powy?ej 30 kvi @ n epu ekEeajecym 110 kv;
e) l0i0m d. iniio nap$iu znanidnowlm powyrej 110 kv.

Opebnie skladowany.h materal6w ub {yrob6w o ploq, s&py napowetznych ini
eekt@nercetyenycn, konstrukcje wsporo€ sieitrakc$nej u b !c a ny ob ektu budowia nego jest abronione.

5.2. Roboty ziemne oraz maeyny iun4dzenia na placu budowy

zasro:eo a *.ysepuj4.e pzy wykonylvaniu rob6t z emny. ,i
i upadek pracNnika ub 6oby postbnnel do wlkopu (brak wyqrodzenia wykopu balustradan, brak

p.zykrycia wykopu)j
. zasypanie pnownika w wykopie wEskopd5tz€nnyn (brak Db€zpidetria iciai wlkopu pz€d

obsuniqcieh s e, obclazeiie klina naturalnego odlahu qrunt! lrobkieo pdhoduacyr z wykopu).
Robory z€mne powinny byi pbwad:one na podstawie prol€ktu okElajQcego polotenie inshbqi

uE<dzei podz emnych, moqecych znaleii sle w zasiegu prcwadzonych rob6t. Wykoiwani€ rcb6t ziemnyd
w bezpoSrednim sQsiedzbvie s di, takich jak:

. wodcqqowe I'anarzacyjne,
oowinno bya popnedzone okreareniem pzez kiediika budowy bezpieqnel odlegloid w Fkiej mogE bya one
wykonwane od isiniejqcej sieciisposobu wykonlavania tych obot. w easie vrykonylan a mb6t ziemnych
m ej$a iiebep eene nalezy og@lzia i ud elcii napBy ostrzegawae,

V/ %sie wykonywana wykop6w w miejsach dostepdych dLa os6b nidatrudnionych pzy ry.h
rcboiach, na ezy wokdl wykopow pozGtawionych na eas 2nrcku iw noq ustawii ba ustrady zopatr2one w
3wiatlo ostzeqawqe koloru e€tuoneqo. Porcde balustEd powlniy znajdowaa sie na wysokoi.i 1,10 m nad
tercnem w o.resro..i n e mnrejs,el nD 1,0 m od krawedz wykopu.



wykopy o lciana.h pionowlch nieumocn onych, bez rozparcia lub podparcia moqa bya Wkonlrlan€
tyko do glabokoa. 1,0 m w gruntach :war.ych, w p.zypadku qdy teren p4 wykopie ne jest obca2ony
w pasie o eercko6.i i6wnej slebokolci wy kop u

Nalezy r6wnid usta i rdzaje prac, ktdre p.w nny byt wykonyrvane puez co najmniej dsie osoby, w
ce u 4pewnienia asekucgi, ze Mgladtr na moz wo6. w,sQplenia eoeg6 nelo zaqrcienla d a zdrowia tub

skradowa.re urcbku, matera6w i wyrcb6w j6t zatonionel
. w od elloac fr diejeej n 2 0,60 m od kawqdz wykopu, lezeLi 6c a ny wykopu sA obud@a ne oraz ieze

obciq:enie uobku jest pdewidziane w doboze obudowi
. w strcre krina natuE ne90 odlafru qruntu, ie2etiidany wykopu nie sq obudowane.

Ptll nodldd nar<p!1on!l odot r.opdwpo*1er odoAa. r rc/d oc1{d . .a nd rc T9o
ooranu qn rR w ec5e wlro /wa 'ic lbor Tef \.F rie powi' ro d

Pz€b)^vanie oe5b pomiqdzy iiane wykopu a koparG, nawet w aasie postoju jest zabrcnione.
Maszyny iidne un<dzenia t€chniene oraz nanedra zm{haizowane powinny bya dontowaie,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z iistrukqa prducent 062 spelniai wlhaqania ok€itoie
w pnepiech dotyeacych systemu oeny zqodno!.], Maszyny inne unadzena techniQnei podtegaj4ce
dozobwl t<hnianemu/ moqE bya utpan€ na tercnie budowy tylko wd{asl jdeli wystawiono doklnenty
uprawniajece do ich €rspoaEcji. Wykonawai ui*kujacj/ mdzyny I inne u2adzenia technione,
niepodeqajqe dozorowi t*hniddemu/ pMinien udostapnra oJganom kontroi doklhenta.je techniano
ru.hdw4 lub nstrukcje obslugi tych has4n ub unadzed. operatorzy ub maszynilci Turawi, masan
budowlanych, kercwcy w6zk6w iinny.h mas4n o napedze sitnikosym powi.ni posadai wymagane

5,3.Instrukta: pracownik6w pded pr4sqpieniem do rca raqircb6t sze<6 ne nkb€zpt@nych

szko enra w dzied, nle bezpi€enseva I hiqieny pra.y d a pra6wnik6w zanldnlonych na stanowisk ch
obotnioych, pneprdadra sie jako:

Szkolen a t€ pzeprcwadzane sA w oparciu o proqGmy p@eeq6lnycn rodzaj6w rkorenia. Szko enia
wstepne ogdlne ( nsrukta2 oq6liy) pnechonzq wszyscy nowo zatrudn ani pradwniq pned dopueaeniem
do wykontryan a pGcy. obejmuje ono zapoznanie pfa@wnik6w z polnlwowyfri pzepemi bhp Dwartvni
w Kodeksie Pracy, w ukladach zboEwych prac-y ir€gulamnach pEry, zasdahi bhp obowqzujaqni
w danym zakladz e praq oraz aedami udz elania pieNszej pom(y, Szko enie wstepne na stanowcku pracy
{instrukta, stanowisk6,y) powinen Dpo:naa pGcown kjw z zas.ozenam wystepujac}mina okeiion}m
sLrnowhku pracr, spdbami o.hmny pzed z.qrcten lhii oraz metodam bezpien€qo wykon'ryanb pracy

Pracown cy pzed pzysqpieniem do pracy, p.winni bya zapoznani z ryzyk em awodorym tuiaanym
z pEcl na danym stanowisku p€c-y. Fakt odbyc a pnez pra@wnika ?ko enia wstepnego o96lnego, rko ei a
wstepnego na stanowEku pEcy oEz zapoznan a z ryzykjem zawodowym, pow nlen bya potwierdzony pnez
pGcownika na piamie oraz odnotowany w akhch osobowych pEcownika,

Szko €nia Etepne podtawowe w u kresie bhp, powinny bya pzeprcwadzone w okes e n e ltuA4m
ni:6 mi6e.y od rczpoaeca ph.t ia okrelonyn stanowGku praq. Szkolenia okswe
w akr€s e bhp dla pGcown k'jw zatrudniony.h ia staiowiskach rcbotniey.h, powinny bya pdeprowadane
w fom e nstruld:a:u nie zadziej nl, raz na 3 ata, a ia stanowska.h pE.yi na kljlych w)stepqe szdegd ne
zasrc:enE d a zd@ia lub :yca oEz zagrczenia wypadkowe nie nadziej n t Ez w rcku.

Pracow nicy zaLld n en i na sta dowiskach op€Gto de masan o oa pedz e 5 n kow.y m powin nl posiadaa

Na p acu budowy pow nny bya udostepnione pracownikom do stalego kozysbniai aktualne instruk.je
bezpi@eisNva i hiqieny pracy dotyeQce:

r w) kont{an ia pcc & qza nych z zagrcien am i wypad kowym lu b zaq rc2enia m zd rcwia p.a@nik6wl
. obslusimaszyn iinnych unadzei te.hnioiych;
. posepowania z nater atam ekodl wymi d a zdowia i niebepie@nymi,
. udzielanra pieMszq pomocy.

ryw instrukcje rwinny oke! ai czynndi. do wykonlavan a pzed rczpoeeciem danej pracy, zedy
i sposdby bezpieeneqo wykonywania danej prary, czynnoici do wykonyvania po jej zakoieen u oEz zaedy
postepowa nia w +vacjach awa Mny.h s|lva zah.ych zagoienia d a :)cia u b zd@wia pra@w n ikow.

N € wo no dopu3cia pracown ka do pccy, do kt6et wykonywan a n e posiada wymagany.h kwa ilikacj
Lub potrrebiych uniejetioaci, a takte dGtatanej znajomoi.i pRepiew oraz asad BHP, sepoiredni nadz6r
nad bezpieoenstwem higenq pru..y na stanowiskach pracy spEwujQ odpowiednio kierownik budowy
(k ercwnik rcb60 oEz mistR budowlan, stosownie do,akresu obowEzk6w,



5 4. 6bdki technione i organtacyjne zapobieqaja.e n eb€zpieaeistwom wynlk jeclm z wykonanla bb6t

Niep@stzeqane pzepeiw bhp na placu budowy powadzido powst na bezpoircdnch zaqoie'i
d a:'ycia ub zdrcwia pracownik6w.

PRTYCZYNY ORGANIZAC'fNE POWSTANTA WYPDADK6W PRZY PMC(

a) ni&laiciwa o!6lna orqani:aqa pracy,
bl niepEwidlowy podz al pracy ub bzptanowante zadai;
c) nislaaciwe pole@i a pz€loionych;

e) bhk hsLakcji posruqiwania s a oynnjk en matenaLnymj
t to ercwanie pnez nadz6r odstepstw on zasad b€zpieeenstwa pracyj
o) brak ub niewlai.lwe pneekolen e w za kr6ie bezpieae 6sbra p raq eEonomi;
h) dopuszdenie do pEcy elowGka z pn*iwskaDniami lub b€z badai ekaEkich;
l) niewlaacwe usltuowanie uu4dzei na stanowiskach pracyj
j) nieodpowiednie pnejkia idojlcia;
k) bGk nodkdw ochDny indywidlatnej ub niewta6ctwy ich dob6r

PRZYCZ\ NY TECHNIC?NE POWSTANIA WYPAD(OW PRZT PR,qCY

a) wady kodstdkcyjne eynnika mate a nego bqdAce i6dlem zaEo2enia;
b) niewra3.iwa stat€ondia dynn ki mater alneqo;
c) bra( lub niewhniwe uuqdzeda zabezp e@laG;
d) b%L .,!d.dw( ,01/ro,o!@t tDn'tuD(dl' .r oom
e) brak lub nrewlakiwa sygnal zacja zaqrc:ei;
t n €dosto$M o e dynn ika mate alnego do tra nsportu, lonse Nacjl lu b nap raw;
q) zastMwan e mateialSw astapdych;
h) d edotruymanie wlmaqanych pa€metijw tdhnicznychj
i) uk '4e wady materialore qynnika mat€ia nego;
t nadmiema ekspoaiaqa dydnika mateia neqo;
k) n edostateena konseNacja czynnika matefia neso,
) n drasciwe iaprawy i remonty eynnika mate a neqo.

osba kerujqca pEcownikzni l:est obowl4zana:
. orsant@aastanowsk pracy zqodnie z pneplsm i zasada mi bqpi€e€'istwa hqieny pracy;
, dbaa o sprwnoia imdkjw o.h@iy indwidualnej 062 i.h stoewania zgodn e , p@iaeeniem;
. organtowac ptySotowywaa i prcwadza p6.e, uwzgAdnaRc zabezpdenie praownikow pned

wypndknmr pny pracy, chorobafr zawodowyml i innymi .hobbam eiAanymi z warunkami

' dbai o bezpiedny hiqienieny stan pofri6reeri pra.-y i wypN2enia t*hnionegoi a bkZe
o sprawnoii nldkjw o.hrcny zbiorowej i ich stoewan a zgddnie z pddnadenien.

r ocny ryzykz zwodowego wystapuj4.eso przy wykon)4vani! rob'it na danym stanow sku pracyj
' wykazu prac raeqdlnie n ebezDidnych;
. okre3 eria podstawowch ryma9a6 bhp przy wykonywaniu prac eoegblnie n ebe2pieenych;
. $tcrr pE( w)ro1wo1,(F p?er !o r d rler dwe o nbv
. wykazu pnc wlmaqajQqch voeq6 nej spmwnosc psychofizyeiel.

Kercwn k budow powinien podjei stosowne irod ki prcfila ldyane majEe na elu:
. zapewia orqanizacle pr.y istanosisk pra.y w spoeb zabezp@ai<cy pracown kdw pzed

zago2e niami wypadkowym o raz oddz alywa niem syn n kdw ekodl wyc h uciE: iwych;
. zapsnii likwldacie zasro:ei dla zdowia icia p.adnikdw gldwnie puez stosowanie technoogii,

mat€riar6w subsEncji n e powodujqc-rch taki.h zasroieii
w razie shaierdzen a bezpoiedn egd zagmzen a dla 4cia lub zdrcwia praownik6w osoba kierujaca,

phdwnik mi obow qzana j6t do n ezwbonego wstuymanla p.a. podl€.a dziala6 wceu usuniqcia tego

Pracowncy zarudnienj na budowie, pownn bya wypoe2eniw 3rcdk ochrony indyldualnej oraz
odzid obuwie robode, zqodnie z tab€la iom pzydzialu 6rcdk6w €hrcny indl vidua nei orcz odziety
I obuwia mbo@eqo opracowan4 pnez pracodawce. studki dhrcny lndylvidualnej w zakesle och.ony zdrow a
i b€zpieo€istwa u2.',ikown k6w qch <rcdk6w powinny zapewniaa vr')6ta@ajac4 ochmna pned Nystapujacym
asmaniafri (np. upadek z !}$kd6c, uszkodzenie qlotr'y, rwarzy, wzrcku, sluchu) Xierownik budowy
obowia:any lest po nlomowaa Facown k'jw o spo$bach pGluqiwand sie qmi nodkami,



Puy odbione instalacji iale2y zqodnie z PBUE spfawdzii skLtenoft @hrcny pu{iwpoE2eniowej
pzez szybkie wylqaan e zas ania ocz paEmetry wytdymalo!.iowe lzolacji Dstoewanych kabl . Wykonaa
nalei rbwiie2 pom ary op.rnoki uz emiei.

za jakiekolwlek zmiany dokonane be lch rledzy, autorzy prcjektu nie ponoeA odpowiedzia nolc .
R)sunki aeii ophowa dokumentaqi sa elementaml Majemnie uzupelnlal:qc/mi slA. wszystke

eLemenq ujate w da<.i opi$ml a nie pokazane na rysuik ch 062 pokdane na rysunk ch a nie ujat€
dokumenr.qE, winny bya vaktwane jakby byry ujate w obo.

7.0. Oblie€nia

r,4G zainstalowana Pr = 200 kw

Pz nd zainsboMm [kwl;
ui napiqde zianr.nNe si{i lvl;
G9 pEyjety wspolaynnik mcy

sp.awdzare dobdu lednty kabla zasitajacego

I. - obch:a no+ pGd@a dluqltNala kabla [A],

zaprcjel<toreno kabelqpu 4x2xYXY 120 mm:, dla sp@bu ulozenla kaba w ruft odrbnnej akopanej
wglebe, L = 406 A lwq PN IEC 50364 5 523:20011.

406 > 321

Kab€r asirajary bstar pGwidrowo dobEnyl

Dobor a bepe2@ ta p 2 * qtenbMgo

t s < t " < t ,
L < l'4silr
I , = |a |1 .

L - prqd znamionowy zabezpr*n a pte dnikow€o [A]j
kr wsp5loynn k kotnoki prqdu powodujqcego adziaranie wkradki bezpiednlkowej pnyteto k = 1/5.

zaprojekiowano zabezpidenie - nzlaonlk to acyjny z skladkami 4n0 a.

I s < L s L
3 2 1 < 4 0 6 < 4 0 0

Wadnek spelnionyl

l: = 1,45tL
ktl" 3 1,4sil!

1,6'406 < 1,45.400
649,6 < s30'0

Warunek spelnionyl



8.0. OSwiadczenie projektanid oraz zaswiadcz€nie o przynal€znoscldo Izby lnrynefdw
Budownich4a



OSWIADCZENIE
prcjektznta - 5p€wdsjqes6* o spoEqd4n u pojektu budowlanegD zgodnie z obowiqzujqclmi p@pieml
oEz zasdami wied4 ted|ntenel,

la nlzej podprsny RoBERT I€GOWSK!

nrup€wnbn opr. KUP/o 173/ PooE/ oe

ami&ka1y ul. w. xuleEki.go 15/1? a5-3oo Grud:iqdz

po apoznanru srQ z pftpisdmi ustawy z dn a 7 lp€ 1994 bku - Pr&o budowtane (Dz, u. z 2000 r. Nr 105,
poz, 1126i z Bj'n. zm.) zgodnte z art, 20 ust. 4 t€j ustawy

oiwlad@m, 2e prcFh budNlany oprac@any dla:

ALLTER TOWER Sp, z o.o.

ofinaliacji e.ersety@ej I iurcwowo pbdukcyjnej
istnlejq@j Biosawni rohicej w Mehi€

gminaGrlt
&ia|/il n 23147 i 23160

obrlb Gruta

spozadzihm zgodniezobowlQzularyml pzepiemiorazedaniwied:yte.hnieiej.

danych zami@@nyd powyzeJ.

Swiadomy odpowiedziahii kirnel za p.danie w niniejern oiwhdeenlu
zgodnie z art 233 Ko&ksu kinegq poiwiedam wlasnorqanym podpie



iiil!



Brig**...-,91,19?:15

ZaSwiadczenie

LEGOWSKI ROBERT

miojsce zamieszkaaia
86300 GRUDZIADZ

UL. KULERSTIEGO I6/12

jest czlonkiem Kujawsko-Pomo€kiej

OkrQgowej lzby Inzynierow Budownictlva

cywilnej.

Nin isjszs zaSwiadczenie jest wa2ne od dnia

do dnia

KIJJAWS(O POMORSKA O(nEGOWA
tzBA r{iYl €RoW IUDOWITICTWA

W BYDGOSZCZY
Itmo 8YDG05ZCZ. ul. L Runl|1*leoo 6

:,]t. 52 366 70 5{ . 1ax 52 306 70 59

P R Z E W O D N I C Z A C Y
Rady Olllsow€l lzb:y

ZA
zo&\ i

201!03{1

2011.02-28

;c
t1

o numsrze ewidencyjnym

i posiada vlymagane ubezpieczenia od odpowi€dzialnosci



9.0. Ryslnl te.hnlc?ne
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