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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Nazwa zadania: 

Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz 
z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – etap I 
w ramach zadania:   
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: 
Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz 
z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – modernizacja i 
zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim 

Adres zadania: 

Gmina WĄGROWIEC – MIASTO, Obręb WĄGROWIEC, ul. Kościuszki 
Działki ewid.nr 1 (w części), 1258/1, 1258/3, 1258/4, 1261/1, 1261/4, 
1261/5, 1261/6, 1261/7, 1264/6, 1264/8, 1264/9, 1264/13, 1264/14, 
1264/18 (w części), 1264/20 (w części), 1264/22 (w części), 1264/24 
(w części) 

Inwestor: 
Gmina Miejska Wągrowiec  
z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul. Kościuszki 15A, 
NIP 766-19-72-436 

Data opracowania: 03.01.2023 

Opracowanie:  
Todos Architekci Sp. z o.o. 
ul. Poznańska nr 62/20, 60-853 Poznań 
NIP  781-20-36-339 

 

Autorzy Uprawnienia budowlane Podpis 

   

Projektant główny: 
mgr inż. arch. Jakub Chrzanowski 

w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 
11/WPOKK/2018 

 

Opracowujący: 
mgr inż. arch. Tomasz Kierończyk 
mgr inż. arch. Wojciech Kowalczyk 
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1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

1.1. Wykaz przepisów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).  

2) Ustawa Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001.  

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568). 

5) Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Socjalnej   z   dnia   26   września   1997 r.   w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.  

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów.  

8) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody.  

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).  

11) Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   z   dnia   7 czerwca   2010   r.   w sprawie   

ochrony   przeciwpożarowej   budynków, innych   obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).  

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).15) Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

16) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

15) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. 

1.2. Wykaz norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
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1.3. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

1.4. Uwagi 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

2. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

2.1. Kopia mapy zasadniczej 

Dołączono w załącznikach do niniejszego opracowania kopię mapy zasadniczej dla terenu objętego 

opracowaniem w wersji cyfrowej 

2.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Dołączono w załącznikach pozytywną opinię projektu koncepcyjnego. Przed uzyskaniem pozwolenia 

budowlanego wymagane jest zyskanie pozwolenia konserwatorskiego na przedmiotową inwestycję. 

2.3. Inwentaryzacja zieleni 

Dołączono w załącznikach inwentaryzację zieleni. W ramach planowanej inwestycji planuje się wycinkę drzew.   

Wykonawca obowiązany jest sporządzić pozwolenie na wycinkę na własny koszt i własnym sumptem. 

2.4. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Planowana inwestycja nie będzie emitowała zanieczyszczeń do atmosfery. W przypadku, gdy zajdzie taka 

konieczność Wykonawca obowiązany jest sporządzić odpowiednie analizy na własny koszt.  

2.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

2.6. Inwentaryzacja   lub   dokumentacja   obiektów   budowlanych, wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów   przewidzianych   do   rozbiórki   i   ewentualne   

uwarunkowania   tych rozbiórek 

Do niniejszego opracowania w załącznikach dołączono inwentaryzację budowlaną. Zamawiający udostępni   

Wykonawcy wszelkie materiały archiwalne dot. przedmiotowego terenu. 


