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I. SPIS PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ORAZ 

OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Ja, niżej podpisana/y, zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, że sporządziłam/em 
projekt budowlany w zakresie opracowanej przeze mnie branży: 

Projekt budowlany: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin - Brzozowica. 
Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 
dla zagospodarowania terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica”, 
działki nr (przed podziałem ZRID): 1, 6/3, 15/1, 15/2, 61/1, 69, 70/2, 71, 137/1, 137/2,  
Miasto Będzin, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 

PROJEKTANT / 
SPRAWDZAJĄCY: 

SPECJALNOŚĆ / 
NR UPRAWNIEŃ 

DATA PODPIS 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU / DROGI 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. 
Agnieszka Buczek 

Uprawnienia budowlane nr 
MAP/0069/POOD/06  do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

17 czerwca 
2016 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
inż. Antoni Kącki 

Uprawnienia budowlane nr 268/73 do 
projektowania w zakresie 
nieskomplikowanych obiektów 
w specjalności drogowej 

17 czerwca 
2016  
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Ja, niżej podpisana/y, zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, że sporządziłam/em 
projekt budowlany w zakresie opracowanej przeze mnie branży: 

Projekt budowlany: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin - Brzozowica. 
Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 
dla zagospodarowania terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica”, 
działki nr (przed podziałem ZRID): 1, 6/3, 15/1, 15/2, 61/1, 69, 70/2, 71, 137/1, 137/2,  
Miasto Będzin, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 

PROJEKTANT / 
SPRAWDZAJĄCY: 

SPECJALNOŚĆ / 
NR UPRAWNIEŃ 

DATA PODPIS 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

PROJEKTANT: 
mgr inż. 
Bartosz Borowicz 

Uprawnienia budowlane nr ewid. 
SLK/3239/POOE/10 do 
projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

17 czerwca 
2016 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. 
Tomasz Frej 
 

Uprawnienia budowlane nr ewid. 
160/2000 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

17 czerwca 
2016  
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Ja, niżej podpisana/y, zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, że sporządziłam/em 
projekt budowlany w zakresie opracowanej przeze mnie branży: 

Projekt budowlany: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin - Brzozowica. 
Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 
dla zagospodarowania terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica”, 
działki nr (przed podziałem ZRID): 1, 6/3, 15/1, 15/2, 61/1, 69, 70/2, 71, 137/1, 137/2,  
Miasto Będzin, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 

PROJEKTANT / 
SPRAWDZAJĄCY: 

SPECJALNOŚĆ / 
NR UPRAWNIEŃ 

DATA PODPIS 

KANALIZACJA DESZCZOWA, SANITARNA I WODOCIĄGOWA 

PROJEKTANT: 
mgr inż.  
Marta Chudzio 
 

Uprawnienia budowlane nr  
PDK/0037/PWOS/10 do 
projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

17 czerwca 
2016 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. 
Jacek Marzec 
 

Uprawnienia budowlane nr  71/2003 
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych 

17 czerwca 
2016  
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Ja, niżej podpisana/y, zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, że sporządziłam/em 
projekt budowlany w zakresie opracowanej przeze mnie branży: 

Projekt budowlany: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin - Brzozowica. 
Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 
dla zagospodarowania terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica”, 
działki nr (przed podziałem ZRID): 1, 6/3, 15/1, 15/2, 61/1, 69, 70/2, 71, 137/1, 137/2,  
Miasto Będzin, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 

PROJEKTANT / 
SPRAWDZAJĄCY: 

SPECJALNOŚĆ / 
NR UPRAWNIEŃ 

DATA PODPIS 

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 

PROJEKTANT: 
mgr inż. 
Marcin Gajda 

Mgr inż. ogrodnictwa 17 czerwca 
2016 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż.  
Magdalena Vogt 

Mgr inż. architektury krajobrazu 17 czerwca 
2016  
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Ja, niżej podpisana/y, zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) oświadczam, że sporządziłam/em 
projekt budowlany w zakresie opracowanej przeze mnie branży: 

Projekt budowlany: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin - Brzozowica. 
Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą 
dla zagospodarowania terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica”, 
działki nr (przed podziałem ZRID): 1, 6/3, 15/1, 15/2, 61/1, 69, 70/2, 71, 137/1, 137/2,  
Miasto Będzin, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 

PROJEKTANT / 
SPRAWDZAJĄCY: 

SPECJALNOŚĆ / 
NR UPRAWNIEŃ 

DATA PODPIS 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. 
Stanisław Nestrypke 

Uprawnienia nr 762/76 do 
sporządzania: projektów 
architektonicznych wszelkich obiektów, 
konstrukcyjno-budowlanych obiektów 
budowlanych w budownictwie osób 
fizycznych, do kierowania, 
nadzorowania i kontrolowania budowy  

17 czerwca 
2016 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. arch. 
Joanna Dykla-Ulewicz 

Uprawnienia budowlane nr upr. proj. 
32/09/SLOKK do wykonywania 
samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie  w specjalności 
architektonicznej obejmującej 
projektowanie bez ograniczeń 

17 czerwca 
2016  
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II. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 

NUMER 
OPRACOWANIA TYTUŁ OPRACOWANIA 

00 Dokumenty formalne 
01 Zagospodarowanie terenu 
02 Drogi 
03 Instalacje elektryczne 
04 Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa 
05 Inwentaryzacja dendrologiczna 
06 Gospodarka drzewostanem 
07 Inwentaryzacja dendrologiczna - uzupełnienie 

 
 


