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Część opisowa projektu zagospodarowania terenu zgodna z
sprawie szczeg łowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzeniem MTB|GM z dnia 25 kwietnia 2012 f:. W
(DZ.IJ. z 2012, poz. 462 z poźn.zm) - 5 B.2.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wg 5 8.2.1) Przedmiot inwestycji,
budowlany - zakres całego zmierzenia, a

a W wypadku zamierzenia budowlanego obejrylująCego
w razie potrzeby kolejność realizacji obiektow;

więcej niż jeden obiekt

1. Przedmiot inwestycii
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi

budynku ul. Wojska Polskiego 16 w Nowym Targu. Zakres
wewnętrznej i budowa zatokt postojowej przy
planowanej inwesĘcj i obejmuje:

ry
\-.

v
\a--

I.L. w zakresie element w drogi:
l.1.l.przebudowę drogi wewnętrznej 12KDW polegającą fla poszerzeniu jezdni do szerokości 5,0m -

nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki betonowej brukowej o łącmej długości L:55,50m od km
0+020,35 do km 0+075,85 _ jezdnia ograniczona prawostronnym krawężnikiem betonowym ułożonym
na płask i lewostronnym krawężnikiem betonowym o odsłonięciu podstawowym -6cm - szerokość
jezdni 5,00m,
l.l.Ż.budowę zatoki postojowej przy drodzewewnętrznej 12KDW stx P na odcinku o łącznej długości

L:52,75m od km 0+023,10 do km 0+075'85- zatoka postojowa o szerokości 5'00m i nawierzchni z
kostki betonowej brukowej,
t.l.3.zabezpieczenie rurą osłonową typu dwudzielnego kabla sieci en pod projektowaną zatoką i

poszerzeniem jezdni na odcinku o długości -L:7,0m.

Iwg 9 8'2.2) _ Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tYm

Irozbi rek obiekt w i obiekt w przeznaczonych do dalszego użytkowania;

2. Istniejqcy stan zegospodarowania terenu
obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarzę wojew dztwa małopolskiego' powiatu

nowotarskiego w miejscowości Nowy Targ na obszarze terenu zabudowanego.
Istniejąca droga wewnętrzna to droga o nawierzchni bitumicznej i zmiennej szerokości 4,05 -

4' l 0m ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi.
obecnie na omawianym obszarze znajdują się drzewa liściaste (brzoza, klon) - część z nich zostanie

zostać, usunięta na podstawie odrębnej decyzjina wycinkę.
Przy istniejącym krawężniku betonowym w rejonie śmietnika (w sąsiedawie skrryżowania drogi

wewnętrznej 12KDW z drogąul. Wojska Polskiego) znajduje się istniejący wpust uliczny.
W obrębie obszaru przenlaazonego pod inwestycję zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

. sieć energeĘczna średniego napięcia - sieć ziemna,

. sie teletechniczna - sieć ziemna,

. sie wodociągowa - sie ziemna,

. sieć kanalizacji sanitarnej _ sie ziemna,

. sie kanalizacjideszczowej.
Przewiduje się zabezpieczenie rurą osłonową typu dwudzielnego przebiegającego pod projektowaną

zatokąpostojową kabla energetyczny sieci niskiego napięcia na odcinku o dfugości -L:7,0m.

Zar wno w stanie istniejącym jak i projektowanym wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji
odprowadzanae Są zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi do istniejącego wpusfu deszczowego na
dz. nr ewid. 1333918.

wg 5 8'2'3) - Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tYm urządzenia budowlane związane z
obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dr g poŻarowych, sieci i
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni W

zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rYsunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektuje się:

3.1. Budowla drogowa:
3.1.|.przebudową drogi wewnętrznej 12KDW o nawierzchni poszerzenia z kostki betonowej
brukowęj o łącznej długości L:55,50m od km 0+020'35 do km 0+075,85 - jezdnia ograniczona
prawostronnym krawężnikiem betonowym ułożonym na płask i lewostronnym krawężnikiem
betonowym o odsłonięciu podstawowym -6cm - szerokość jezdni 5,00m,
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3.l.2. budowa zatoki postojowej przy drodze wałnętrznej ]2aW str P na odcinku o łącmej dfugości

L=5ŻJ5m od km 0+0z3,i0 ao nn 0+075,85- zatoka postojowa przeznaczona o szerokosci 5-00m i

nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Projektuje się zatokę postojorł'ą dla samochodolv

osobowych.
Zgodni; z zapisami $ 19. 1 "Rozporzqdzenia w sprawie warunk w technicznl'ch jakint pnvinnv

oipowiadac |udynki"i ich usytuoianie" odległoś stanowisk postojowych od okien pomieszcze

prL"rnu"ronych na stĄ pobyt ludzi w budynku mieszkania zbiorowego dla samochodorv
^osobowych w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych pow'inna rrrnosić lOm -

warunek spełniony.

K, trukci ryUierzcnni AlL

3.1.3. zabezpieczenie rurq osłonowq typu d'wudzielnego kabla sieci en pod projektowną zatoką i

poszerzeniem jezdni na odcinku o długości -L:7,0m'

3.2. Warunki formalne realizacji inwesĘcji konieczne do uwzględnienia w projekcie

budowlanym
Nie określa się warunk w koniecznych do uwzględnienia w proji:kcie budowlanym.

3.3. Ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie inwesĘcji
W rejonie projektowanej inwestycji występują drzewa rosnące w pojedynczo. Zinwentaryzowane

gatunki drzeł to: br:zoza, klon' Realiź*.1u i''*".Ęcji będzie wymagała wycinki drzew na podstawie

drębnej decyzji, z uwagi na kolizję z projektowanym Zagospodarowaniem terenu (m. in. przebieg zatoki

posiojowej).'Przewidujeiię wycinkę 3 szt. drzew na podstawie odrębnej decyzji na wycinkę wydanąprzez

Utząd Miasta Nowy Targ.
Niezbędną wyc-inkę drzew z|okalizowanych w rejonie projektowanej inwestycji (zgodnie z

inwentaryzacjł zieteni) natiy prowadzi poza okresem lęgowym ptak w tj. od połowy paździemika do

korica 1ułego. Dopus'cza się irowadzenie wycinki w sezonie lęgowym pod warunkiem czynnego udziafu
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ornitologa. Elementy drzęwostanu (drzewa) przewidziane do wycinki nię są zlokalizowane na

nieruchomościach wpisanych do Ęestru zabytk w.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzanae są zgodnie ze spadkami

Ęęg4qylqiipq{fuZnylqldo* ist'ię'iącego qpuqlu !ęqzqzqlryggg .ądz.nłęw-!d_!3332!$-_--
wg 5 8'2.4) _ Zestawienie powierzchni poszczeg lnych części zagospodarowania działki budowlanej lub
t rćnu, jai t..'], powierzchnie dr g, parking w, plac w i chodnik w, powierzchnia zieleili lub powierzchnia biologiczne
czYnna 

-oraż nnych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycj i celu publicznego ;

4. Zestawienie p owierzchni proj ektow anego zagospo datow ania ter enu
Przedmiotowa inwesĘcja,,Budowa miejsc postojowych przy budynku ul.

w Nowym Targu'' będzie realizowanaw oparciu o pozwolenie na budowę.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowości Nowy Targ

obowiązuje MPZP. obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrębie plan w:
o tl& podst. uchwĄ nrNr XI/l00lŻ0I9 Rady MiastaNowy Targz 08.08.2019r.

Z usta|en szczeg łovłych dla teren w oznaczonych symbolami w MPZP w zakresie kt rych projektowana
jest inwestycja:-row 

_ TERENY DRQG WEWNĘTRZNYCH - inwesĘcja dopuszczaln a z uwagi na zapisy Planu :

'$ 58. 1. Wyznacza się tereny dr g wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od LKDW do

49KDW dla H rych ustalą się przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrznu
2. Na terenach, o h rych mov)a w ust. l, ustala się szerokość w liniach rozgraniczajqcych, zgodnie

z rysunkiem planu.
3. W obrębie linii rozgraniczajqcych teren w, o kt rych mowa w ust 1 , dopuszcza się realizację:

1) obiekt w małej architektury;
2) infrastruktury technicznej, w Ęm budynk w stacji transformatorowych o malcsymalnej wysokości 4m;

il mieisc postoiowvch:
4) zieleni;
5) ciqg w pieszych i ścieżek rowerowych."

Zestawienie powierzchni dla inwestycji:
. teren objęty inwesĘcją (zakres inwestycji) --0,0364ha,
. powierzchnia poszerzenia jezdni ................. .0,0101ha,
. powierzchnia zatok postojowych .................0,0263ha,

Wojska Polskiego 1

na obszarze ktorych

Ć

\J

Wg 5 B.2.5) Dane informuiące, czy działka lub teren,
Wpisane do rejestru zabytk w oraz CzY podlegają
za g os poda row a n i a p rzestrze n n eg o ;

5. Dane dotyczqce ochrony zabytk w.

obszar na kt rym planowana jest inwesĘcja z|oka|izowany jest poza granicami obszar w objętych

ochroną Konserwato r a Zabytk w.

wg 9 8.2'6) _ Dane określające wpływ eksploatacji g rniczej na działkę lub teren
znajdującego się w granicach terenu g rniczego;

zamierzenia budowlanego,

6. Dane dotyczqce wpływu eksploatacji g rniczej.
Obszar na kt rym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest poza granicami obszaru i terenu

ornlcze

na kt rym iest projektowanY obiekt budowlaf,Y, są
ochronie na podstawie ustale mieiscowego planu

Wg 5 B.2.7) Informacię i dane
środowiska oraz higieny i zdrowia
zgodnYm z przepisami odrębnYmi;

7. Idormacja dotyczqca charakteru i cech istniejqcych i przewidywanych zagroże dla środowiska

oraz higieny i zdrowia użytkownik w.

Zgodnie zzapisami'.
. ustawy z dnia3 pażdzl'emika 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeristwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z20I3t.
poz.lŻ35 zp źn. zm.) oraz

. rozporządzenia Rady Ministr w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2010r. Nr 2l3 poz.1397 zp żn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o kt rych mowa w w/w

rozporządzeniu,
a więc:

6

o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroże dla
użytkownik w projektowanych obiekt w budowlanych i ich otoczenia z zakresie
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zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy - brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środorr_isko,
zgodnie z art. 7I ust. 2 ustawy - brak potrzeby uąvskiwania decyzji o środorriskowYch
uwarunkowaniach.

Dodatkowo zvwagi na fakt, że odprzedmiotowej inwestycji najblizsze obszary Natura2000.zlokalizorłane są:
. PLH 120016,'Torfowiska Orawsko _Nowotarskie'' w odległości ok. l,2lkm na południou1'-rvsch d,
. PLH 120086,,G rny Dunajec'' w odległości ok. l,36km nazach d'

to mozna wykluczyć jakiekolwiek oddziaływanie inwestycji na te obszary.

W związku z tym w odniesieniu do zapis w art. 59 ust. Ż wlw ustawy inwesrycja ta nie rłJmaga
przeprowadzenia ocenv oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura2000.

'6łi-a.z'q - Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Ilub rob t budowlanych;

8. Inne konieczne dane
8.1. Dane dotyczqce podłoża gruntowego
Analizę doĘczącą podłoża gruntowego zaczerpnięto z informacji inwestora i rr'izji terenorvej.

Poziom posadowienia i głębokość oddziaływaniaromłiązari projektowych lezy w zakresie grunto$'nośnych,
w związku z tym warunki gruntowe za|iczono do prosĘch.

Na podstawie rozporządzenie MTBiGM z dnia Ż5 kwietnia Ż0lŻr' w spra*.ie ustalania
geotechnicznych warunk w posadawiania obiekt w budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla inu'estycji
ustala się:

.@i9ZI!ąobejmującam.in.}vykopydogłębokości1,2minasypy
budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczeg lności przy budow'ie dr g. zatok
postojowych.

8.2. odniesienie się do wymog w art. 5 ustawy Prawo Badowlane
Niniejszy projekt budowlany sporządzono w spos b określony w przepisach, w Ęm techniczno-

budowl anyc h, or az zgodni e z zasadami wie dzy te chn ic zrej, zap ewniaj ąc :

1) spełnienie wymagari podstawowych doĘczących: bezpieczeristwa konstrukcji, bezpiecze stwa
pożarowego, bezpieczeilstwa użytkowania, odpowiednich warunk w higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu' w szczeg lności w zakresie zaopatrzenia w
energię elektryczną przy załoŻeniu efektywnego wykorzystania tych czynnik w oraz usuwania
ściek w, wody opadowej i odpad w;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) ochronę ludności, zgodnie zwymaganiami obrony cywilnej;
5) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
6) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesow' os b

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
7) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdtowia os b przebywających na terenie budowy;
8) ochronę ludności, zgodnie zwymaganiami obrony cywilnej;

Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają warunki wynikające z art. 74 ust' 1 i art. 75 ustawy
Prawo ochrony Środowiska. Zapewniono oszczędne korzystanie z terenu lokaliĄąc inwesĘcję jedynie na
obszarze niezbędnym do jej ztea|izowania' W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący
przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac.

ZałoŻono, że gospodarka odpadami w trakcie rea|izacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu będą
spełniĄ zapisy art' 16 ustawy' Q odpadach - nie będzie powodowa zagrciżenia dla wody, powietrza, gleby,
roślin lub zwierząt, nie będzie powodowa uciążliwości przez hałas lub zapach oraz w}.woływać
niekorzystnych skutk w dla teręn w przyległych.

budowła n
",;t1

:

(-



Wg 5 13a.) _ Informacja o obszarze oddziaĘwania obiektu;

g. Informacia o obszarze oddzi' ia obiektu

p o ds t aw a for m alno - Pr aw na

włqczenia do obszaru objętego
oddziaływaniem

nr ewidenryjny działki

Je dno s tka ew idencYj na :

obręb:

121101-1, NowY Targ

Nr 0001, NowY Targ
_ wymagana odległość:

" ita ,btuhrw budowlarrych co do odległości

od lcrawędzi jezdni (art. 43),

* dla urzqdzen liniowych co do odległości od

lcrawędzi pasa drogowego (art' 42),

wymagania techniczne w stosunkt't do

e le ment ow s Hadowych budow li drogow ei

_ wymagana odległość:
* dla miejsc postojowych co do odległości od

lrrawędzi budynlru (s ]9- ]),

- ustawa o drogach PublicznYch

- rozporzqdzenie ws. war. techn' iakim
powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie

- rozporzqdzenie ws- war. techn' jakim

porirry odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

1s339/8
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1. Zakres rob t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczegrilnych obiekt w, ,- 
',a) zabeąieczenie terenu prac budowlanych' omakowanie dr g na czas budowy,

b) roboty rozbi rkowe,
c) wykonanie rob t ziemnych - wykopy / nasypy (w tym wykonywanie wykop w o ścianach pionowych,

nachylonych) nł iązany ch z:
. przebudową drogi, budową zatok postdowych (w tym korytowanie pod konstrukcję nawierzchni

drogowej, formowanie skarp wykop w i nasyp w drogowych),
d) wykonanie warstw dolnej podbudowy konstrukcji drogowej,
e) ułożenie krawężnik w,

0 wykonanie warstw g rnej podbudowy konstrukcji drogowej,
g) wykonywanie warstw jezdni, zatok postojowych,
h) wykonanie prac wykoriczeniowych i porządkowych.

2. Wykaz istniejących obiekttÓw budowlanych:
a) drogi publiczne o nawierzchni bitumicmej,
b) sieć energetyczna,
c) sieć kanalizacyjna.

3. ElemenĘ zagospodarowania dzialki lub terenu, ktrire mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:
a) drogi,
b) sieć energetyczna,
c) nasypy, lvykopy,

4. Przewidywane zagrożenia występujących podczas realizacji rob t budowlanych (określenie skali i rorl"aju
zagroŻen oraz miejsce i czas ich wystąpienia):
a) drogi - zagrożenie od ruchu samochodowego,
b) sieć energetycma _ zagroŻenie porażeniem pędem,
c) nasyp' wykopy - zagrożenie upadkiem z wysokości, zagroŻenie osunięciem ziemi,
d) roboty montażowe z wykorzystaniem element w prefabrykowanych - zagroŻenie uderzeniem,

przygnieceniem,
e) roboty przy uŹyciu dŹwig w _ zagrożenie uderzeniem, przygtieceniem,

5. Spost b prowadzenia instruktażu pracownik w przed przystąpieniem do realizacji rob t szczegrilnie
niebezpiecznych:

Przed' przystąpieniem do realizacji rob t szczeg lnie niebezpiecmych każdy pracownik musi być
wstępnie przeszkolony w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpiecze stwom wynikającym z wykonywania
rob t budowtanych w strefach szczeg lnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie (w tym
zapewniających bezpieczrrą i sprawną komunikację, umożliwiającą s4łbką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeil):

W ramach prowadzonych prac budowlanych naleĘ przestzegać stosownych i aktualnych przepis w
doĘczących warunk w i sposob w wykonywania określonych czynności, a lal<że warunk w i wymagan
doĘczących stosowanego sprzęfu, wządzeń i masąm. Należy też stosować odpowiedni nadz r nad
prowadzonymi pracami.
a) kazdy pracownik musi być wstępnie przeszkolony w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy na

stanowisku roboczym,
b) na budowie naleĘ stosować str j ochronny,
c) prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezpośrednio na, lub w pobliżu czynnych dr g i

linii kolejowych wymagają właściwych ontaczefi i zabezpieczen,
d) maszyny ivrządzenia muszą być sprawne,
e) naleĘ przestzegać instrukcji obsfugi maszyn i sprzętu,
f) obsługą *aszyni vządzeitmogą się zajmować pracownicy posiadający stosowne uprawnienia,
g) ruch pojazd w na budowie powinien się odbywać w ustalony spos b i w miejscach określonych w

technologii prac,
h) prace prowadzone w pobliżu txządze naziemnych i podziemnych, a szczeg lnie linii elektlrycznych,

gazowych, przewod w pod ciśnieniem, naleĘ prowadzić ze szczegolną ostrożnością w spos b okeślony
w stosownych przepisach,

i) naleĘ przestzegać wymog w dotyczących prowadzenia rob t ziemnych, ze szczeg lnym
uwzględnieniem wykop w i bezpiecmego pochylenia skarp wykop w, ewentualnie stosować umocnienia
skarp,

j) roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbi rkowe, prace na rusztowaniach nalezy
prowadzić zgodnie z obowiąanjącymi przepisami BHP, stosować zabeąieczenia,

k) na budowie powinny być zorganizowane punkty pierwszej pomocy.

I3
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OSWIADCZEIVIE
Na podstawie Art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. poz. 290 z 2016 r

p źniejszymi zmianami) oświadczam, że projeW budowlany"

,,Przebudowa drogi wewnętr7nej i budowa zatoki postojowej prry budynku
ul. Wojska Pokkiego 16 w Nowym Targu"

został sporzqdzony zgodnie z obowięujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

15



DEGYZJA o NADANIU UPRAWNIEŃ BUDoWI_ANYCH' 
Nr ewid. 13n}}l

Na podstawie{t t|.u9t 
1 

p.Ist'!. at 1.4_ Ę t prt2 ustanyz dnia 7lipca
1994.r. - Pnawo Ę!ryt* Gekstiednolrty DzU. ry'1Ó6 z2000.rl, ńi. rrzó), w
ztdą*u z ań 104 $ 1 k.p.a., po ro4atzóniu wrricbku Pana ira ńóoeńaDuóa.-
na podstlawie doł<umentólv strrderdzającyctr u4/magane uĄrksztalcenie i praktykę
zawodoą 9raz na podstawie pozvt'nłnei ocerry z ąziminu na upń'mienii

. btldolvlane dożrygo przpd Komisją Egzamlnacyiną.

n a d a j ę

Panu inŁ Robertowi DUDA' kierunek studi w; ,rbudownictwo"
urodzonemu dnia 17 czerwca 1973 r. w Krakowi ,

UPRAWNIENIA BUDOWT.ANE

do projeftowanla bez ognniczeft
w s p*j aI noś ci : kons tru kcyi no-b u dowla nej

wo.IEwoDA t\{AŁoP oLSKI
-AB.lll.7131 nł2n000

n'-

od decy{i niniejszei siuŻy Panu prawo wniesienia
lnspektona Nadzoru Budoudanego w Warszawie,

KrakÓq dnia Imarca 2001 r.

odwolania do GłÓwnego
ul. Krucza 38142, zB
dni od dąty otrzymania

s,

pośrednicfurcrn Wojewody gkiego w terminid 14
niniejszej decy'ąi.

lup.W bego.

rgf ltŁ 3ftl. d,ł^,{/i*rrła-ł{odd
?**.qp#'/łyr.ktoral{ydd:lu BudorYuictrz

9trzvrnuia:
I GorydŁftJ rrii'tn.nnei

1. Pan inż. Rpbert Duda, ul. Li{1. Pan inŻ. Rpbert Duda, ul. Litewska 9/8' 30-014ltak w
z. ełłlwny Uząd Nadzoru Budowlanego, ut. Krucza 38t42,oo_926 Warszawa

Jl-t56 Krak tr' ul. BasztorvaŻ2 * lcl. (lŻr 6t 60 200 i fas (t2} 4Ż2 72 08

3. a.a.
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Pan Robert Duda o numerze ewidencyjnym MAP/BO/A7A9/OI

adres zamieszkania ul. Konopnickiej Lt A,34-436 Maniowy

jest członkiem Małopolskiej okręgowej lzby lnżynier w Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej'

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2aL9-I2-3t'

Zaświadczenie zostało lllygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eIektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwa|ifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej 0kręgowej lzby lnżynier w Budownietwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 u5taWY z dnia L8 września 2oa1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 20o1 Nr 130 poz' 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocv waŹnego kwalifikowanego certyfikatu są

rownoważne pod względern skutk w prawnych dokumentom opatruonym podpisami własnoręcznymi.)

<4,

" Weryfikacię poprawności danycŁ w ninjejszYm Żaśwladazeniu moźna sprawdzić za oomocą numeru weryfik3.yjnego zaświadczenia na

stronie Polskie.j lŻby inżYnier \ł.' Budownłctwa www.piib'org'pł |ub kontaktująl sję z bjurem właśeiwej okręgowej 12bv tnŹYnlet w

Bu downictwa.
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Miejski Zaklad, Wodociągtw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Dfuga 27,34-400 l*Towy Targ

Novr.y Targ 15-05-2019

Biuro ProjektÓw
i Realizacji lnwestycji
mgr inż. Robert Duda

34*430 Maniowy
ul. Marii Konopnickiej 11a

Nasz znak: DRE. 500.19.'l9.MK

Dotyczy: opinii do inwestycii pn. n,Budowa *,"!99 postojowych pny budynku ul. Wojska polskiego 16 w Nowym
Targu" (odpourledz na pismo L.dz.746)

Pa zapoznaniu się z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu dla inwestycji j.w., nie
wnosimy zastrzeże dla przyjętego roantiązania odprowadzania w d opadowych z terenu parkingu'

ssNstreymują"
1x Ądręsąt *"ss. *s

*ś

.,'Ss Śs*Ś

NIP: 735 28 I 5 8, REGON: 366 273 ttg
- Sąd Rejonowy dla Krakowa - Sr dmieścia w Krakowie,

XII Wydzlał Gospodaruary - KRS {J000 584?6

ld 
Kanitał zakładołvv 49 500 000 zł

Telefon: l8 26$ 3 14

Fax: l826 589l
www. tnzwik. n owytarg. pl
ę-mai l : mzwik t),mzvłi k. n owvtarg' nl


