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PROJEKT BUDOWLANY 
 

obiekt 
 BUDOWA: BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM 

ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO  Z                                           
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

adres 
 Działki nr 154/1, 150/9,150/10,160/5,160/7,153/2,160/4,152/2,153/1,152/1 

w Borku Wlkp. , przy ul. Szkolnej 

inwestor 
 GMINA BOREK WLKP. 

Rynek 1 , 63-810 Borek Wlkp. 

 

  ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 imię i nazwisko nr upr. data podpis 

 
    

ARCHITEKTURA 
 

 Joanna Włodarz - Jakubowska  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń  

WP-
OIA/OKK/Up

B/59/2008 

05.2015  

asystent projekt. Danuta Gross 
 05.2015 

 

KONSTRUKCJA 
(poza zakresem boiska 

wielofunkcyjnego z 
zadaszeniem) 

Dorota Kornatowska 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

66/DOŚ/07 05.2015  

KONSTRUKCJA 
(dotyczy konstrukcji boiska 

wielofunkcyjnego z 
zadaszeniem) 

Mirosław Mańczyk 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

UAN 
UPR.38/90 05.2015  

SPRAWDZAJĄCY 
(dotyczy konstrukcji boiska 

wielofunkcyjnego z 
zadaszeniem) 

Ryszard Firlit 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

Nr ewid. 
60/69 05.2015  

INST. SANITARNE   

Karina Ginter 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych  

297/DOŚ/11 05.2015 

 

INST. ELEKTR.  

Wojciech Poprawa 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

WKP/0363/P
OOE/10 

05.2015 

 

SPRAWDZAJĄCA 
(poza zakresem  

konstrukcji boiska 
wielofunkcyjnego z 

zadaszeniem) 

Alicja Bieganek 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń  

WKP/0233/P
OOK/12 

05.2015  

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE   
 

NA PODSTAWIE ART.20 , UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – Prawo Budowlane 
(Dz.U.2006.133.935) 

 
oświadczamy, że projekt  budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz zaplecza 

szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą techniczną został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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