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Prace projektowe 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową, zawierającą co najmniej: 

 Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. Zmianami, ( Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 
1118 - wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania ew. Pozwolenia na Budowę. 

 Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie 
dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty 
wykonawcze zadania winny zostać opracowane z podziałem na obiekty oraz branże. 

 Przedmiar Robót wraz z kosztorysem, specyfikacją technicznego wykonania odbioru robót budowlanych 
umożliwiające etapowe rozliczanie inwestycji. 

 Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, 

 Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje stanowiskowe urządzeń, książki obiektu. 

 Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac obowiązkiem Wykonawcy będzie weryfikacja danych wyjściowych do projektowania oraz 
wykonania na własny koszt badań i analiz uzupełniających, niezbędnych dla prawidłowego wykonania Dokumentów. 

 

 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez 
projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte przedmiotem 
zamówienia. 

 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia 
własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Wizytacja terenu budowy / realizacji 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, a także wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, 
obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót 
budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu. 

 
 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wymagania Zamawiającego do zastosowanych rozwiązań to funkcjonalność, nowoczesność i bezpieczeństwo eksploatacji. 
Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty konieczne jest udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych 
elementów, wymagane są odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
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ZADANIE NR 2: Doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża  

Zakres zadania 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ Lokalizacja ilość j.m. Informacja o kooperacji z innymi podmiotami 

1. Dodatkowe wyznaczenie i oznakowanie tras 
narciarskich i nordic walking 

Teren całej 
gminy Iłża. 

15,00 km Powiat Radomski, Nadleśnictwo Marcule, 
Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów 

Ginących, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, 
Parafia Rzymsko - Katolicka w Iłży, 

Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowej Kolei 
Dojazdowej, Muzeum Przyrody i Techniki 
Ekomuzeum w Starachowicach, Muzeum 

Regionalne w Iłży, Bractwo Rycerskie Smocza 
Kampania 

4. Opracowanie mapy szlaków turystycznych na 
terenie gminy (z opisami w języku Braille'a) 

Iłża 1,00 kpl 

5. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o 
tematyce ekologiczno - etnograficzno - historycznej 

na terenie gminy Iłża 

Teren całej 
gminy Iłża. 

8,00 szt. 

6. Budowa 2 wież widokowych (Pakosław - 
Natura 2000, Piotrowe Pole - Rezerwat Przyrody) 

Pakosław, 
Piotrowe 

Pole 
2,00 szt. 

 

Doposażenie obecnie funkcjonującego oznakowania turystycznego (ok. 15 km) 

W ramach Projektu zostanie wyznaczony (na obecnych przebiegach) i doposażony (dodatkowe tablice 
kierunkowe i przebiegu) z zasadami dobrej praktyki - wielofunkcyjny szlak turystyczny: rowerowy, narciarski, 
nornic walking - na terenie gminy. 

 
Przykładowe oznakowanie 

Projekty doposażenia szlaków będą zgodne z polskim prawem. W szczególności obowiązuje wykonanie projektu 
stałej organizacji ruchu, która musi zostać zatwierdzona przez odpowiednich zarządców dróg (Gmina, Powiat, 
ZDW, GDDKiA).  

Ilość poszczególnych tabliczek na słupku będzie uzależniona od miejsca posadowienia. Każdorazowo słupki 

i tablice mają być zabezpieczone przez wilgocią odpowiednimi lakierami i farbami, zaś same słupki osadzone na 

kotwach i zabetonowane w gruncie. 

Zostaną zaprojektowane i wykonane tablice dot. doposażenia w oznakowanie istniejących szlaków w trasę 

narciarstwa biegowego i nordic walking. Tablice będą mogły być umieszczone w tych samych lokalizacjach przy 

wykorzystaniu słupków czy podpór oznakowania obecnie funkcjonującego. 

         

Przykłady oznakowania trasy narciarskiej i nordic walking 
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Mapa szlaków turystycznych 

W ramach zadania zostanie opracowania i wydana mapa turystyczno – krajoznawcza obszaru w skali szlaków 

turystycznych na terenie gminy Iłża. Zakres obejmie: 

 opracowanie danych fizjograficznych, 

 opracowanie sieci komunikacyjnej, 

 opracowanie informacji zagospodarowania turystycznego z wyraźnym zaznaczeniem: szlaków 
turystycznych, ścieżek edukacyjnych, obszarów chronionych, pomników przyrody, zabytków itp., 

 opracowanie dodatkowych opisów w języku Braille'a, 

 opracowanie projektu graficznego i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, 

 po akceptacji przez Zamawiającego dwustronne wydrukowanie nakładu w pełnym kolorze  na papierze 
G-priti mat 135gr/m² w formacie 960 x 660 mm i skład (składana) 5 + 4. 

 

Wieża widokowa – szt. 2 

 
Przykładowa ambona widokowa 

 

Podstawa wieży ma się znajdować na wysokości 2- 2,5 m od podłoża, wymiary odstawy to: 3,5 m x 5,5 m; 

szerokość podejścia 0,8 m. W wieży może się znajdować jednocześnie około 15 osób przy zapewnieniu 

płynności komunikacji wewnątrz ambony oraz swobodnego wejścia i zejścia.  

Obiekt wykonany będzie z trwałego drewna, odpornego na warunki atmosferyczne oraz dodatkowo 

zabezpieczony zostanie ochronnymi preparatami i emulsjami. Obiekt należy odpowiednio umiejscowić w gruncie 

za pomocą metalowych kotew zabetonowanych w podłożu.  

Sugerowane, przykładowe wymiary. 

 
Projekt koncepcyjny 

Ostateczna wersja obiektu w oparciu o indywidualne ustalenia z Zamawiającym. 
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Tablice informacyjne o tematyce ekologiczno - etnograficzno – historycznej - szt. 8 

 
 

 

  
Przykładowe tablice informacyjne 

 

Technologia wykonania tablic z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny wydruk wielkoformatowy metodą 
WAVEPRINT- brak widocznych przejść głowicy drukującej przy rozdzielczości 1440 dpi, zatem wydruk 
charakteryzujący się „fotograficzną” jakością i jednocześnie odporny na działanie czynników atmosferycznych UV 
i H2O. Zastosowanie folii polimerowej w celu zachowania kolorystyki do 5 lat. 

Całość dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty- UV i antygrafitti, stanowiącą ochronę do 7 lat. Powłoka 
zmywalna „benzyną ekstrakcyjną” lub denaturatem w przypadku zabrudzeń, np. sprayem. 

Nośnikiem głównym ma być nierdzewiejąca blacha ocynkowana grubości 0,55 mm lub 0,8 mm. 

Okres gwarancji tablic zewnętrznych to 3 lata, jeśli tablice są umieszczane w miejscach bardzo 
nasłonecznionych. Natomiast gdy będą znajdować się w miejscach zacienionych i osłoniętych, gwarancja wynosi 
5 lat.  

Stelaże mają być dostarczone już z zamontowanymi tablicami, wykonane z drewna powietrznosuchego, mogą 
mieć pełne zabudowane plecy płytą wodoodporną. Stelaże mają być zabetonowane na kotwach metalowych. 

Słupy to tablic mniejszych - 12 cm średnicy 

Słupy do tablic większych - 16 cm średnicy 

Elementy należy zabezpieczyć środkiem typu altaxin lub drewnochron. 

Elementy wchodzące w skład zestawu tablicy o wymiarach 150 x 200 cm: 

 słupki drewniane średnicy 16 cm, wys 350 cm - 2 szt. 

 tablica z grafiką 150 x 200 cm - 1 szt. 
 plecy osb - 3 m2 

 daszek jednospadowy - 100-x 200 cm 

 kotwy metalowe – 2 szt. 

 odbojniki - 2 szt. 

 poprzeczka pod tablicą inf- 1 szt. 
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ZADANIE NR 3: Zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych 

Zakres zadania 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ Lokalizacja ilość j.m.  

ZADANIE 2: Doposażenie tras turystycznych na 
terenie gminy Iłża 

      

Powiat Radomski, Nadleśnictwo 
Marcule, Towarzystwo Ochrony i 

Promocji Zawodów Ginących, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Iłżeckiej, Parafia Rzymsko - 

Katolicka w Iłży, Stowarzyszenie 
Symapatyków Zabytkowej Kolei 
Dojazdowej, Muzeum Przyrody i 

Techniki Ekomuzeum w 
Starachowicach, Muzeum 
Regionalne w Iłży, Bractwo 

Rycerskie Smocza Kampania 

1. Dodatkowe wyznaczenie i oznakowanie tras 
narciarskich i nordic walking 

Teren całej gminy Iłża. 15,00 km 

4. Opracowanie mapy szlaków turystycznych na 
terenie gminy (z opisami w języku Braille'a) 

Iłża 1,00 kpl 

5. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o 
tematyce ekologiczno - etnograficzno - historycznej na 
terenie gminy Iłża 

Teren całej gminy Iłża. 8,00 szt. 

6. Budowa 2 wież widokowych (Pakosław - Natura 
2000, Piotrowe Pole - Rezerwat Przyrody) 

Pakosław, Piotrowe Pole 2,00 szt. 

ZADANIE 3: Zakup urządzęń teletechnicznych i 
usług programistycznych 

      

1. Realizacja serwisu www projektu z funkcją 
rezerwacji miejsc w obiektach turystycznych i 
kulturalnych na terenie gminy (dostosowany dla os. 
niepełnosprawnych) 

Iłża 1,00 kpl 

2. Wykoanie audio i wideo przewodnika 
(dostosowany dla os. niepełnosprawnych) 

Iłża 1,00 kpl 

3. Tablica meteorologiczna przy Zamku (informacja 
online, funkcje poprawiające bezpieczeństwo turystów) 

Iłża 1,00 szt. 

4. Infomat przy Zamku (przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

Iłża 1,00 szt. 

5. Kamera monitoringu przy Zamku z funkcją 
zliczania turystów i transmisją online 

Iłża 1,00 kpl 

 

Kamera monitoringu wizyjnego działała będzie w połączeniu radiowym w wolnym paśmie 5,7 GHz lub sieci 

WiMAX. Punkt kamerowy zostanie wyposażony w kamerę o niskim poborze mocy, aby zapewnić niskie koszty 

inwestycyjne oraz eksploatacyjne.  

Obraz z kamery będzie lokalnie archiwizowany z użyciem kart pamięci SD.  

Obraz z kamery będzie będzie strumieniowo eksponowany na stronie internetowej Projektu. Może być również 

wykorzystany do tworzenia bibliotek wideo przewodników.  

Poniższa rycina przedstawia przykładowy wygląd kamery możliwej do wykorzystania w Projekcie. 

 
 

 



Projekt: ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYKI AKTYWNEJ W GMINIE IŁŻA 
Zadanie nr 2: Doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża 

Zadanie nr 3: Zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych 

 

 

7 

 

Na Zamku w Iłży zostanie umieszczona tablica pogodowa prezentująca podstawowe parametry pogodowe. Na 

tablicy będą również wyświetlane informacja ostrzegawcze o lokalnych zagrożeniach.  

 
Przykładowa wizualizacja tablicy meteorologicznej 

 

Informacje z tej tablicy będą transmitowane i publikowane na stronie WWW projektu. 

Wraz z kamerą zostanie umieszczony licznik gości oparty o barierę podczerwieni lub inteligentną analizę obrazu 
z kamery (IVA). Detektor zostaną tak zainstalowane aby komponowały się z otoczeniem. Proponowane 
urządzenia są bardzo małe i ich instalacja nie narusza otoczenia..  

Wyniki pomiarów gromadzone będą w centralnej bazie danych i po wstępnej obróbce będą wykorzystywane do: 

 ewaluacji ruchu turystycznego w celach marketingowych  

 ewaluacji ruchu turystycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie. 

 

Audio i video przewodnik z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT (Dostawa Infokiosku 
i przygotowanie treści multimedialnych – audio i video przewodnik) 

Infokiosk zostanie umieszczony w Iłzy w miejscu największego zagęszczenia ruchu do prezentowania atrakcji 
turystycznych. Infokiosk będzie prezentował dane turystyczne, dane o zagrożeniach, dane o planowanych 
imprezach kulturalnych i rozrywkowych plenerowych jak również organizowanych w ośrodkach lokalnych. 
Infokiosk będzie miał biblioteki materiałów archiwalnych z ciekawszych imprez plenerowych. Infokiosk będzie 
umożliwiał dostęp do stron Kooperantów Projektu. 

Infokiosk będzie umieszczony na zewnątrz w łatwo dostępnym miejscu z ekranem dotykowym.  

Treści w ten sposób prezentowane będą dedykowane do przypadkowych przechodniów oraz turystów. Infokiosk 
będzie dostępny przez całą dobę (wykonanie zewnętrzne, odporne na warunki atmosferyczne). 

 
Przykładowy infokiosk 

Zakłada się systematyczne tworzenie i powiększanie biblioteki materiałów multimedialnych z wykorzystaniem 
obrazów i dźwięku z kamer monitoringu wizyjnego. Nagrania te będą mogły być wykorzystane do prezentowania 
w Internecie. W ramach zadania zostanie zrealizowany audio i video przewodnik. 
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Utworzenie i wykorzystanie serwisu internetowego wraz z możliwością rezerwacji funkcją  (utworzona 
zostanie strona internetowa - osobna domena w celu wyrażania opinii na temat projektu przez turystów) 

Przygotowana zostanie strona internetowa prezentująca obraz z kamery umieszczonej na Zamku w Iłży, dane 
dotyczące ruchu turystycznego (frekwencji) w punkcie pomiarowym, ankietę, system rezerwacji miejsc / biletów 
informacje o projekcie oraz inne przydatne informacje turystyczne i kulturalne. Dodatkowo strona www będzie 
mogła mieć innowacyjny charakter bloga, na którym będzie możliwe wyrażenie swojej opinii na temat 
prezentowanych miejsc oraz będzie możliwie wypełnienie ankiety oceniającej. Na stronie będą umieszczane 
aktualne informacje o dostępności miejsc i zagrożeniach występujących w okolicach. Strona będzie również 
posiadała plan imprez sezonowych.  
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Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 z 
późniejszymi zmianami ). 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: 

a) Etap I - Projekt Budowlany, 

b) Etap II - Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu 
Robót, 

c) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentacja projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie przyjętych i zastosowanych rozwiązań 
technicznych przez Zamawiającego. 

Dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej 

 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 
Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

 Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 

 Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 

 

Stadia dokumentacji projektowej 

 Projekt budowlany 

 Projekt wykonawczy 

 Specyfikacja techniczna 

 Przedmiar robót 

 Kosztorys inwestorski 

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania odpowiednich 
pozwoleń 

 Dokumentacja powykonawcza 

 

Prawo własności - nieruchomości 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 
działek, na których będzie prowadzona inwestycja. 

 

Przepisy prawne i normy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z późniejszymi 
zmianami), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity Dz. U. 2006 
nr 156 poz. 1118 - wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 
r. wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z późniejszymi zmianami), 



Projekt: ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYKI AKTYWNEJ W GMINIE IŁŻA 
Zadanie nr 2: Doposażenie tras turystycznych na terenie gminy Iłża 

Zadanie nr 3: Zakup urządzeń teletechnicznych i usług programistycznych 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 
2005 nr 186 poz. 1553 - z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje 
się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347), 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 2001 nr 112 poz. 1206), 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 – z późniejszymi 
zmianami), 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137) 

 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Postanowienia ogólne innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu 
na ostateczny zakres prac projektowych 

 

Zgodność z polityką lokalną 

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi zapisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, a także z zapisami dotyczącymi obszarów ochrony Natura 2000. 

 


