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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych
z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ulicy Miodowej w Mikołowie, obejmujące zakresem zaprojektowanie i zgłoszenie robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej,
oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i wykonaniem:
 1 huśtawki wahadłowej z siedziskiem typu bocianie gniazdo,
 1 zestawu zabawowego – linarium,
 1 zestawu zabawowego – równoważnia,
 2 ławek z oparciem,
 1 tablicy informacyjnej z regulaminem,
 podłoża piaszczystego amortyzującego upadki, wraz z obrzeżami na podbudowie betonowej – ok. 220m2.
Inwestycja zlokalizowana będzie w Mikołowie przy ul. Miodowej 2 na części działki
o nr 1014/136 na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego B1MNU, tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności
zabudowy (brutto). Proponowana lokalizacja inwestycji, mapka z przeznaczeniem terenu
w m.p.z.p. oraz mapka ewidencyjna znajduje się w załączniku Nr 1, 1a, 1b.
W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające minimalne wymagania opisane poniżej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej
i zgłoszeniu wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Podstawowe informacje:







Urządzenia te powinny być montowane w sposób zgodny z instrukcją producenta
urządzenia.
Urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeństwa
pomiędzy urządzeniami określonymi również przez producenta.
Urządzenia mają być nowe i dopuszczone do stosowania na zewnątrz.
Urządzenia te mają być stabilnie przymocowane do betonowych fundamentów
dobranych wymiarowo do zastosowanych urządzeń (klasa, wodoodporność
i mrozoodporność betonu zgodnie z instrukcją producenta i warunkami gruntowymi).
Nawierzchnie na placu zabaw powinny amortyzować upadki i być dostosowane
do zastosowanych urządzeń.
Zainstalowane urządzenia powinny posiadać co najmniej 2 letni okres gwarancji,
powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz mają posiadać
aktualną deklarację zgodności/właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodne
z Polskimi Normami / Aprobaty Techniczne/Oceny techniczne oraz mają spełniać
warunki bezpieczeństwa określone m.in. w następujących normach:
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PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 6:
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń
kołyszących
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część
7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie
obudowanych urządzeń do zabawy
PN-EN 1176-11: 2014-11Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11:
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci
przestrzennej
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

Zakres robót budowlanych ma obejmować:


przygotowanie terenu (niwelacja – teren zróżnicowany wysokościowo; oczyszczenie
z kamieni),



regulacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej – 1 szt.,



wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe,



wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o powierzchni ok. 220 m2 wraz
z miękkimi obrzeżami na podbudowie betonowej,



wykonanie (uzupełnienie i pielęgnacja) nawierzchni bezpiecznej trawiastej o powierzchni nie mniejszej niż 42 m2,



dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
1.1.1. Opis urządzeń placu zabaw – ogólne wymagania:
a) Huśtawka pojedyncza wahadłowa stalowa, z siedziskiem typu bocianie gniazdo
W skład zestawu wchodzi:
- 1x siedzisko typu bocianie gniazdo,
- stalowa konstrukcja nośna huśtawki zabetonowana w gruncie wg wymagań producenta
urządzenia,
przy uwzględnieniu następujących minimalnych wymogów technicznych:
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Konstrukcja: stalowa co najmniej ocynkowana i malowana proszkowo/ze stali nierdzewnej, zakończona w sposób bezpieczny poprzez zastosowanie np. kapturków
z miękkiej gumy EPDM lub inne rozwiązanie producenta zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi,
Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych co najmniej ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami „wandaloodpornymi” wykonane
np. z poliamidu formowanego metodą wtryskową; gniazda łączników zabezpieczone
np. zaślepkami z tworzywa sztucznego,
Łańcuch: stal nierdzewna,
Siedziska huśtawki: 1 kpl siedzisko typu bocianie gniazdo o śr. min. 100 cm, wykonanego z lin polipropylenowych ze stalowym rdzeniem,
Łożyska: samosmarowalne, bezobsługowe,
Fundamenty: słupy zabetonowane w gruncie wg wymagań producenta urządzenia
(łącznie z doborem klasy betonu przy uwzględnieniu mrozodporności i wodoodporności mieszanki betonowej),
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009
i PN-EN 1177:2009,
Nawierzchnia: piaszczysta o powierzchni dostosowanej do strefy bezpieczeństwa
oferowanej huśtawki wg instrukcji urządzenia – ok. 20 m2 i grubości dostosowanej
do wysokości swobodnego upadku wg instrukcji urządzenia.

Rysunki poglądowe oczekiwanego urządzenia:
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b) Zestaw zabawowy – linarium wysokość urządzenia ok. 3,5 m
Zestaw zabawowy piętrowy powinien zawierać:
- linarium tj. przeplotnię stożkową,
przy uwzględnieniu następujących minimalnych wymogów technicznych:








Elementy konstrukcyjne: stalowe ocynkowane, malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV /ze stali nierdzewnej, elementy zabezpieczone od góry
np. kapturkami z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na promienie UV
lub inne rozwiązanie producenta zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi,
Liny: wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, połączone złączkami
wykonanymi co najmniej z aluminium oraz tworzywa sztucznego,
Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych co najmniej ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; gniazda łączników zabezpieczone np. zaślepkami z tworzywa sztucznego,
Fundamenty zabetonowane w gruncie wg wymagań producenta urządzenia,
Produkt wykonany i instalowany zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009, PN-EN 1176-11: 2014-11 i PN-EN 1177:2009,
Nawierzchnia: piaszczysta o powierzchni i grubości dostosowanej do strefy
bezpieczeństwa i HIC (wysokości swobodnego upadku) oferowanego zestawu
wg instrukcji urządzenia – ok. 40 m2 i grubości dostosowanej do wysokości
swobodnego upadku wg instrukcji urządzenia.

Rysunki poglądowe oczekiwanego urządzenia:
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c) Zestaw zabawowy, sprawnościowy w formie równoważni – wysokość swobodnego
upadku do 1,0 m
Zestaw zabawowy piętrowy powinien zawierać:
- co najmniej 3 połączone ze sobą równoważnie o łącznej długości min. 6,3 mb
przy uwzględnieniu następujących minimalnych wymogów technicznych:







Elementy konstrukcyjne: minimum drewno klejone warstwowo (kantówka o wymiarach min. 90x90mm o zaokrąglonych krawędziach, z frezem wzdłużnym z każdej
strony), zaimpregnowane i malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV / stalowe co najmniej ocynkowane i malowane proszkowo / stalowe ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Elementy zabezpieczone np. kapturkami z tworzywa
sztucznego o podwyższonej odporności na promienie UV lub inne rozwiązanie producenta zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi,
Śruby: śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; gniazda łączników zabezpieczone np. zaślepkami z tworzywa sztucznego,
Fundamenty: kotwy stalowe co najmniej ocynkowane, zabetonowane w gruncie
wg wymagań producenta urządzenia (łącznie z doborem klasy betonu przy uwzględnieniu mrozoodporności i wodoodporności mieszanki betonowej),
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 1177:2009,
Nawierzchnia: piaszczysta o powierzchni dostosowanej do strefy bezpieczeństwa
oferowanego zestawu wg instrukcji urządzenia – ok.30 m2.

Rysunki poglądowe oczekiwanego urządzenia:
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d) Tablica informacyjna
Tablica informacyjna z regulaminem, który powinien zawierać zasady i warunki korzystania
z placu zabaw i siłowni oraz numery tel. alarmowych (policja, straż miejska i pogotowie ratunkowe). Szczegółowa treść tablicy informacyjnej powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.
Plansza o wymiarach ok. 50cm/70cm (opis i piktogramy na płycie HDPE, druk sitodruk) zamontowana na 2 nogach (metalowych co najmniej ocynkowanych i malowanych proszkowo,
mocowanych w fundamencie betonowym lub w przypadku zastosowania słupków drewnianych – spełniających wymogi jak konstrukcja nośna urządzeń zabawowych, należy je zamontować na co najmniej ocynkowanych kotwach zabetonowanych w gruncie).
Tablica informacyjna ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, spełniająca
wymogi spełniająca wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1176-7:2009.
Wykonawca przymocuje do ww. tablicy otrzymaną od Zamawiającego tabliczkę informacyjną
„Budżet Obywatelski” o wymiarach: szerokość 42 cm, wysokość 30 cm.

1.1.2. Elementy małej architektury – ogólne wymagania
Dostawa i montaż nowych elementów zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Miodowej 2
na działce nr 1014/136 tj.:


ławki parkowej z oparciem - 2 szt

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające minimalne
wymagania opisane poniżej:
Elementy stalowe: żeliwne lub z metalu co najmniej ocynkowana i malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy - wg wymagań producenta urządzenia
Kotwy: stal ocynkowana zabetonowana w gruncie, beton wg wymagań producenta.
Konstrukcja: stal ocynkowana
Siedziska: drewno impregnowane, malowane farbami tworzącymi elastyczną warstwę
z powłoką UV.
Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego
Długość siedziska: ok. 1,65m, Szerokość siedziska: ok. 40cm
Rysunek poglądowy oczekiwanego urządzenia:
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1.1.3. Nawierzchnie – ogólne wymagania
Nawierzchnia wysokiego zestawu zabawowego - linearium, zestawu sprawnościowego równoważni i huśtawki
Nawierzchnia piaszczysta o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 220m² oraz o grubości
dostosowanej do wysokości swobodnego upadku wg instrukcji urządzeń oraz zgodnie z PNEN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i winna
być oddzielona od trawy obrzeżem, które jest wykończone co najmniej elastycznie.
Przed wykonaniem zniwelować nierówności terenu, oczyścić całą strefę bezpieczeństwa
z potencjalnych karpin i kamieni, wybrać odpowiednią warstwę istniejącej ziemi (humus
zagospodarować zgodnie z wytycznymi zarządcy obiektu) i ułożyć nawierzchnię bezpieczną
zgodnie z technologią określoną w projekcie.
Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni trawiastej dla zestawu sprawnościowego
-równoważni lub huśtawki wahadłowej z siedziskiem bocianie gniazdo, jeśli jest ona
dopuszczona przez producenta urządzenia, tj. jest dostosowana do wysokości swobodnego
upadku wg instrukcji urządzeń oraz zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009,
oraz jeśli ma to związek z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej wymaganej
przepisami techniczno-budowlanymi i zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nawierzchnia trawiasta, w tym podlegająca odtworzeniu po prowadzonych pracach, ma być
wykonana na wysypanym humusie zmieszanym z kompostem/torfem i zwałowanym,
przy czym trawa ma być pielęgnowana oraz podlewana do dnia odbioru i do dnia uporządkowania zaplecza budowy przez Wykonawcę.
Dopuszcza się zmianę rodzaju nawierzchni pod urządzeniami jak i utwardzenia, jeśli wynikać
będzie to z odmiennych wymogów instrukcji urządzeń lub ustaleń z Zamawiającym podczas
opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, a zmiana ta zostanie uwzględniona
w zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego projekcie.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu
istniejącego.
Dojazd do terenu inwestycji odbywa się drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. W chwili
obecnej na działce nr 1014/136 znajdują się urządzenia zabawowe o konstrukcji drewnianej
i inne urządzenia rekreacyjne, które nie podlegają usunięciu przez Wykonawcę, a także nawierzchnia piaszczysta i słupki do gry w siatkówkę plażową. Ponadto wokół granicy działki
znajdują się nasadzenia, budynek sołtysówki, dwa blaszane garaże, nawierzchnia z kostki betonowej, ogrodzenie działki, napowietrzna linia energetyczna zlokalizowana wzdłuż ulicy
Miodowej (patrz dokumentacja fotograficzna w załączeniu), oraz podziemna infrastruktura,
której przybliżoną lokalizację pokazano w załączniku nr 1b.
Inwestycja zlokalizowana jest w Mikołowie przy ul. Miodowej 2 na części działki
o nr 1014/136, na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (patrz załącznik nr 1a) jako B1MNU, tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy (brutto), w sąsiedztwie drogi dojazdowej K21D – adaptowana ulica dojazdowa (szerokość w liniach rozgraniczających 10m), leżącej wzdłuż drogi, która w miejscowym planie zagospodarowania terenu oznaczona jest jako K3Z1/2 – droga
zbiorcza obszarowa (szerokość w liniach rozgraniczających 25m).
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Powierzchnie rekreacyjno – sportowe z nowymi urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi
z dostosowaną do nich nawierzchnią.
Plac zabaw wraz z elementami rekreacyjnymi powinien w estetyczny sposób komponować się
z otoczeniem, służyć funkcjom związanym z bezpiecznym rozwijaniem sprawności fizycznej
najmłodszych, zachęcając do beztroskiej zabawy i dbania o kondycję fizyczną.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej:
Rozwiązanie projektowe zagospodarowania działki oraz podstawowe rozwiązania materiałowe winny być uzgodnione z Zamawiającym w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy i wymagają uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma 3 dni robocze od dnia ich otrzymania na ich zatwierdzenie.
Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z kolorystyką urządzeń oraz szczegółową treść
jaka ma znajdować się na tablicy informacyjnej wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia u Zamawiającego.
Plac zabaw wraz z elementami małej architektury należy wykonać z oparciu o propozycje lokalizacji placu zabaw przedstawioną w załączniku nr 1 z uwagą, że istnieje możliwość innego rozmieszczenia urządzeń i nawierzchni bezpiecznej. W przypadku konieczności zdemontowania istniejących urządzeń zabawowych i rekreacyjnych znajdujących się na działce, powinno to mieć odzwierciedlenie w projekcie.
Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych w organie administracji architektonicznobudowlanej.
Należy dostarczyć Zamawiającemu opieczętowaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentację projektową co najmniej w 2 egzemplarzach w wersji „papierowej” oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej w pliku o formacie *.pdf i *.dwg.
Wraz z projektem potrzebnym do zgłoszenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz.
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2.2. Przygotowanie terenu budowy
Teren

budowy należy zabezpieczyć w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie mogła
wejść na teren budowy.
W przypadku konieczności zdemontowania istniejących urządzeń zabawowych i rekreacyjnych (co powinno mieć odzwierciedlenie w projekcie) prace demontażowe będą wykonane siłami własnymi Zamawiającego.
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2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd od
ul. Miodowej (droga asfaltowa). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:


organizacji robót budowlanych,



zabezpieczenia interesów osób trzecich,



ochrony środowiska,



warunków bezpieczeństwa pracy,



warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,



zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,



zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy, wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy.
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:


odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,



odbiór końcowy,



odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:


użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu –
w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,



jakość i dokładność wykonania prac, w tym wykończeniowych.
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Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją. Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, wyrównany, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót montażowych i nawierzchniowych wysypany humusem wraz z jego zwałowaniem i obsianiem trawą (trawa pielęgnowana i podlewana do dnia uporządkowania zaplecza budowy przez Wykonawcę) i odebrany przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga na całość robót i zamontowane materiały i urządzenia co najmniej
24 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
Dostarczone urządzenia mają spełniać minimalne wymogi określone w punkcie 1.1.1 i 1.1.2
oraz mają być nowe.
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie
opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z zabezpieczeniem
placu budowy, dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą w całości do Wykonawcy.
Po zakończonej inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Operat Kolaudacyjny.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA programu funkcjonalno – użytkowego.
1. Prawo dysponowania działką na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych
oraz pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora w celu przygotowania i złożenia wniosku
do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia






Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z dnia 21 maja
2019 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2013
poz. 1129 tekst jednolity) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego,
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami),
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.
1065 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – lokalizacja inwestycji
Załącznik Nr 1a – mapka z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p.
Załącznik Nr 1b – mapka ewidencyjna z sieciami podziemnymi
Załącznik Nr 2 – Fotografie: teren istniejący wraz z istniejącymi urządzeniami, w tym
przeznaczonymi do rozbiórki
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Załącznik Nr 1 – lokalizacja inwestycji
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Załącznik Nr 1a – mapka z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p.
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Załącznik Nr 2– Fotografie: teren istniejący wraz z istniejącymi
urządzeniami
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