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Budowa  stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem 
pomiędzy ulicą Sienkiewicza i Śląską 

w miejscowości Wr ęczyca Wielka

          845/7;    845/8

          - obręb Wręczyca Wielka



 
SPIS TREŚCI: 
 

 
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

Klauzula o kompletności opracowania 

Uprawnienia projektantów 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania  
 
 Część opisowa 

1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
3. Projektowane  zagospodarowanie terenu 
3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz sposób wykorzystania terenu 
3.2. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego 
3.3. Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków, oraz czy podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
3.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia i ochrona interesów osób trzecich 

3.4.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami 
3.4.2. Urządzenia ograniczające ponadnormatywny wpływ na środowisko 
3.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 
3.6. Zajętość terenu 

 
Część rysunkowa 
Plan zagospodarowania terenu  

 Mapa zasadnicza oryginał  ( w egz. 1 ) 
 

 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Projekt – stanowisk postojowych  
 



 
OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI OPRACOWANIA 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016                      

z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt budowlany:  

„ Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Sienkiewicza 

i Śląską  w miejscowości Wr ęczyca Wielka”  

wykonany dla Gminy Wręczyca Wielka został sporządzony zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

       
 
 
 
 
 Projektant:        Sprawdzający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec

STACK:

/quit 
-dictionary- 
-mark- 


