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A. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO

DROGI GMINNEJ UL. JAWOROWA W KALETACH
 
I. Określenie przedmiotu zamówienia

1. „Wykonanie dokumentacji projektowo
     ul. Jaworowej w Kaletach” 
 
2. Zakres zamówienia 
 

     Wykonanie projektu (dokumentacji projektowo

polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim 

przygotowaniu podłoża, podbudowy.

     Odcinek objęty opracowaniem ok. 

umocnione tłuczniem kamiennym.

 
Termin wykonania zamówienia jest równoznaczny z terminem zło
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
 
1. Wykonawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiaj
    zatwierdzenia koncepcję rozwi
2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmowa

1) przebudowę/budowę drogi, 
2) przebudowę lub remont, w niezb
    z budową drogi, 
3) czasową (na czas wykonywania robót) i docelow
 
3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo

1) Przygotowanie map, w zakresie niezb

w tym: dokonanie uzgodnień z wła

wykup niezbędnych map oraz wypisów z rejestru gruntów.

 
2) Badania geotechniczne podło

3) Wykonanie projektów budowlanych 
przystosowanie obiektu do obowi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów 
do złożenia wniosku dla robót nie wymagaj

4) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia robót
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez wła
 
5) Uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 
drogą powiatową. 
 
6) Przygotowanie wniosków, sporz
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 
- Wykonanie raportu oddziaływania na 
- Wykonanie operatu wodnoprawnego (fakultatywnie)
- Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budow
  o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagaj

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach”

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

A. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ UL. JAWOROWA W KALETACH 

lenie przedmiotu zamówienia 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej

Wykonanie projektu (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) przebudowy drogi ul. Jaworowej 

cej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim 

a, podbudowy. 

ty opracowaniem ok. 653 mb, szer. jezdni 5,0 m, pobocza obustronne po 0,5 m 

umocnione tłuczniem kamiennym. 

Termin wykonania zamówienia jest równoznaczny z terminem złożenia zgłoszenia robót
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 

onawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiaj
 rozwiązań projektowych. 

2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmować między innymi: 

 lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych

 (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 

3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego 

, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,  

 z właścicielami sieci uzbrojenia terenu (wywiady bran

dnych map oraz wypisów z rejestru gruntów. 

podłoża gruntowego pod projektową przebudowę drogi.

wlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniaj
przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i norm, wraz z niezbędnymi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów - niezbędnymi 

enia wniosku dla robót nie wymagających pozwolenia budowlanego. 

projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia robót 
wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ. 

dem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach –

) Przygotowanie wniosków, sporządzenie dokumentów i uzyskanie decyzji: 
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (fakultatywnie) 
Wykonanie operatu wodnoprawnego (fakultatywnie) 
Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę /fakultatywnie/ zgłoszenia  
o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji  

kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach” 
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Załącznik nr 8 
 

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWY 

kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej 

kosztorysowej) przebudowy drogi ul. Jaworowej 

cej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim 

, pobocza obustronne po 0,5 m 

enia zgłoszenia robót 

onawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiającemu do    

zanych 

cicielami sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe),  

 drogi. 

dniających 
dnymi 

 

 ul. Mickiewicza jest 
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  o pozwoleniu na budowę wraz z o
  budowlane. 

7) Wykonanie projektów wykonawczych
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładno
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania ofer
i realizacji robót budowlanych, 

8) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
przez którą należy rozumieć opracowania zawieraj
niezbędne do określenia standardu 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych orazoceny prawidłowo
poszczególnych robót budowlanych,
 
9) Wykonanie przedmiarów robót
zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejno
szczegółowym opisem, miejscem wykonania
z wyliczeniem i zestawieniem iloś
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,
 
10) Wykonanie kosztorysów inwestorskich

Dokumentację należy sporządzi
a) w wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanych 
* przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym 
* kosztorysy inwestorskie - w 1 egz.

b) dodatkowo Wykonawca przeka
- pamięci przenośnej, (rysunki AUTOCA
  proszę wykonać w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF,
  Excel) - 1 kpl. 
 
II. Uwagi końcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezb
oraz wykona wszelkie uzgodnienia i poniesie z tym wszelkie opłaty.
Dokumentacja winna być opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z obowi
w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku niekompletno
zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniaj
jej wykonania. 
W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał
będzie z zarządcą drogi Miastem Kalety.
Projekty organizacji ruchu tymczasowej i docelowej winny by
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowi
i przekaże protokołem przekazania z o
i mogą stanowić podstawę do dokonania zgłoszenia robót nie wymagaj
budowlanego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach”

 wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele  

projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 opracowania zawierające w szczególności zbiory wymaga

lenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
ci wyrobów budowlanych orazoceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót budowlanych, 

przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawieraj
zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

ści jednostek miar robót podstawowych oraz wskazanie podstaw do 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

kosztorysów inwestorskich. 

dzić: 

 jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
ciu kosztorysowym - w 1 egz., 

w 1 egz. 

b) dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, na nośniku elektronicznym
nej, (rysunki AUTOCAD oraz w formacie PDF, dokumentację kosztorysow
 w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF,

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały
oraz wykona wszelkie uzgodnienia i poniesie z tym wszelkie opłaty. 

 opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązuj
w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca

dzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całoś

W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał
 drogi Miastem Kalety. 

hu tymczasowej i docelowej winny być zatwierdzone przez
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do zgłoszenia robót 

e protokołem przekazania z oświadczeniami, że powyższe materiały są kompletne 
 do dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 

kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach” 
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owaniu gruntem na cele   

cych 
dzenia 

ty przez wykonawcę 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wymagań, które są 

w zakresie sposobu wykonania robót 
ci wykonania 

zawierające 
technologicznej ich wykonania wraz ze 

cych szczegółowy opis, 
bót podstawowych oraz wskazanie podstaw do 

niku elektronicznym 
 kosztorysową 

 w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF, pozostałe Word,     

opracowania, materiały 

zującymi 
ci dokumentacji Wykonawca 

ści kosztów 

W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał 

 zatwierdzone przez 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

czniki do zgłoszenia robót  
 kompletne  

cych pozwolenia 
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B. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO

DROGI GMINNEJ UL. 
 
I. Określenie przedmiotu zamówienia

1. „Wykonanie dokumentacji projektowo
     ul. Witosa w Kaletach” 
 
2. Zakres zamówienia 
 

     Wykonanie projektu (dokumentacji projektowo

polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim 

przygotowaniu podłoża, podbudowy.

     Odcinek objęty opracowaniem ok

umocnione tłuczniem kamiennym.

 
Termin wykonania zamówienia jest równoznaczny z terminem zło
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
 
1. Wykonawca przed wykonaniem dokume
    zatwierdzenia koncepcję rozwi
2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmowa

1) przebudowę/budowę drogi, 
2) przebudowę lub remont, w niezb
    z budową drogi, 
3) czasową (na czas wykonywania robót) i docelow
 
3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo

1) Przygotowanie map, w zakresie niezb

w tym: dokonanie uzgodnień z wła

wykup niezbędnych map oraz wypisów z rejestru gruntów.

 
2) Badania geotechniczne podło

3) Wykonanie projektów budowlanych 
przystosowanie obiektu do obowi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów 
do złożenia wniosku dla robót nie wymagaj

4) Wykonanie projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia robót
i docelowej wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez wła

5) Uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 
drogą powiatową. 
 
6) Przygotowanie wniosków, sporz
- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 
- Wykonanie raportu oddziaływania na 
- Wykonanie operatu wodnoprawnego (fakultatywnie)
- Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budow
  o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagaj
  o pozwoleniu na budowę wraz z o
  budowlane. 

 

 

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach”

. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ UL. WITOSA W KALETACH 

lenie przedmiotu zamówienia 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej

Wykonanie projektu (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) przebudowy drogi ul. 

cej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim 

a, podbudowy. 

ty opracowaniem ok. 385 mb, szer. Jezdni 5,0 m, pobocza obustronne po 0,5 m 

umocnione tłuczniem kamiennym. 

Termin wykonania zamówienia jest równoznaczny z terminem złożenia zgłoszenia robót
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 

1. Wykonawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiaj
 rozwiązań projektowych. 

2. Zakres rzeczowy projektu winien obejmować między innymi: 

 lub remont, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych związanych

 (na czas wykonywania robót) i docelową organizację ruchu. 

3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego 

, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,  

 z właścicielami sieci uzbrojenia terenu (wywiady bran

dnych map oraz wypisów z rejestru gruntów. 

podłoża gruntowego pod projektową przebudowę drogi.

projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniaj
przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i norm, wraz z niezbędnymi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami projektów - niezbędnymi 

enia wniosku dla robót nie wymagających pozwolenia budowlanego. 

projektów organizacji ruchu: na czas prowadzenia robót 
wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem przez właściwy organ. 

dem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach –

) Przygotowanie wniosków, sporządzenie dokumentów i uzyskanie decyzji: 
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (fakultatywnie) 

prawnego (fakultatywnie) 
Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę /fakultatywnie/ zgłoszenia  
o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji  

 wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele 

kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach” 
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KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWY 

kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej 

kosztorysowej) przebudowy drogi ul. Witosa 

cej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim 

, pobocza obustronne po 0,5 m 

enia zgłoszenia robót 

ntacji projektowej przedstawi Zamawiającemu do    

zanych 

cicielami sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe),  

 drogi. 

dniających 
dnymi 

 

 ul. Mickiewicza jest 

 

 
wiadczeniami o dysponowaniu gruntem na cele   
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7) Wykonanie projektów wykonawczych
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładno
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc
i realizacji robót budowlanych, 

8) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
przez którą należy rozumieć opracowania zawieraj
niezbędne do określenia standardu i jako
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych orazoceny prawidłowo
poszczególnych robót budowlanych,
 
9) Wykonanie przedmiarów robót
zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejno
szczegółowym opisem, miejscem wykonania
z wyliczeniem i zestawieniem iloś
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,
 
10) Wykonanie kosztorysów inwestorskich

Dokumentację należy sporządzi
a) w wersji papierowej: 
* projektową - w 5 egz., 
* zestawienie wyliczeń jednostek obmiarowanyc
* przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym 
* kosztorysy inwestorskie - w 1 egz.

b) dodatkowo Wykonawca przeka
- pamięci przenośnej, (rysunki AUTOCAD oraz w formacie PDF, dokum
  proszę wykonać w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF,
  Excel) - 1 kpl. 
 
II. Uwagi końcowe 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezb
oraz wykona wszelkie uzgodnienia i poniesie z tym wszelkie opłaty.
Dokumentacja winna być opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z obowi
w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku niekompletno
zobowiązany będzie do wykonania dokum
jej wykonania. 
W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał
będzie z zarządcą drogi Miastem Kalety.
Projekty organizacji ruchu tymczasowej i docelowej winny by
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowi
i przekaże protokołem przekazania z o
i mogą stanowić podstawę do dokonania zgłoszenia robót nie wymagaj
budowlanego. 
  
C. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. 

zm.).  
[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1133 z pó
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dni
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
z 1999 r., Nr 43, poz.430). 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji dotycz

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze

120, poz. 1126 ).  

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach”

projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających
projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia
przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 opracowania zawierające w szczególności zbiory wymaga

lenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
ci wyrobów budowlanych orazoceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót budowlanych, 

przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawieraj
widywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze 

szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
ści jednostek miar robót podstawowych oraz wskaza

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

kosztorysów inwestorskich. 

dzić: 

 jednostek obmiarowanych - w 1 egz., 
ciu kosztorysowym - w 1 egz., 

w 1 egz. 

b) dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, na nośniku elektronicznym
nej, (rysunki AUTOCAD oraz w formacie PDF, dokumentację kosztorysow
 w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF,

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne opracowania, materiały
zelkie uzgodnienia i poniesie z tym wszelkie opłaty. 

 opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązuj
w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca

dzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całoś

W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał
 drogi Miastem Kalety. 

Projekty organizacji ruchu tymczasowej i docelowej winny być zatwierdzone przez
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do zgłoszenia robót 

e protokołem przekazania z oświadczeniami, że powyższe materiały są kompletne 
 do dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 

[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst jednolity, ze 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1133 z późniejszymi zmianami ).

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji dotycz

a i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 
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cych 
dzenia 

przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wymagań, które są 

w zakresie sposobu wykonania robót 
ci wykonania 

zawierające 
technologicznej ich wykonania wraz ze 

cych szczegółowy opis, 
ci jednostek miar robót podstawowych oraz wskazanie podstaw do 

niku elektronicznym 
 kosztorysową 

 w programie kosztorysowym Norma oraz w formacie pliku PDF, pozostałe Word,     

dne opracowania, materiały 

zującymi 
ci dokumentacji Wykonawca 

ści kosztów 

W trakcie opracowania dokumentacji Wykonawca wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonywał 

zatwierdzone przez 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

czniki do zgłoszenia robót  
 kompletne  

cych pozwolenia 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst jednolity, ze 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
niejszymi zmianami ). 

a 02.03.1999 r. w sprawie 
 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 



„Wykonanie dokumentacji projektowo
 

 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczan
oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre
(Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegół

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz

Nr 177, poz. 1729 ).  
[1.7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 

2027, tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
[1.8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 

w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno

obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 25, 
[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. 
z późniejszymi zmianami). 
[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami). 
[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 
późniejszymi zmianami). 
[1.12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – uż
zmianami). 
[1.13] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo

2603, tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
[1.14] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 

jednolity, z późniejszymi zmianami).

[1.15] Ustawa z dnia 3 październi

udziale społeczeństwa w ochronie 

2008 r., Nr 199, poz.1227z późniejszymi zmianami). 
[1.16] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o sz

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, tekst jednolity, 

        z późniejszymi zmianami).  
[1.17] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzaj
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, ze zm.).
[1.18] Rozporządzenie Ministra Ś
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984 z 
późniejszymi zmianami). 
[1.19] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

zm.), 

[2.1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz
Warszawa 1998 r. 
[2.2] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 
[2.3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
[2.4] Ogólne specyfikacje techniczne obejmuj

i kartografii oraz nabywania nieruchomo 
[2.5] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[2.6] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

 

 

Kalety, dnia 01 marca 2019 roku 

 
 
                                                                                                     

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowa oraz Witosa w Kaletach”

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreś
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegół

dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., 

[1.7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 

niejszymi zmianami). 

dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 

 geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

cych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 ). 

[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, tekst jednolity, 

[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 tekst 

niejszymi zmianami). 

[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

żytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z pó

[1.13] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 

niejszymi zmianami). 

[1.14] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, tekst 

niejszymi zmianami). 

dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ś
niejszymi zmianami). 

[1.16] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, tekst jednolity,  

dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy refo
 (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, ze zm.). 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale
cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji

rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984 z 

[1.19] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze 

a gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część

 i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, Warszawa 2012.
[2.3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - GDDKiA, Gda
[2.4] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

Wymagania ogólne. 

Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.  
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lenia metod i 
ia planowanych kosztów prac projektowych 

lonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

dzaniem (Dz. U. z 2003 r., 

[1.7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 

dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.  

ci geodezyjnych 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, tekst jednolity, 

[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 tekst 

[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi 

mi (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 

rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, tekst 

rodowisku i jego ochronie, 

środowisko (Dz. U. z 

czególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

ce ustawy reformujące 

rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984 z 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze 

ęść 1 i 2. GDDP 

IBDiM, Warszawa 2012. 
GDDKiA, Gdańsk 2012 r. 

ce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji  


