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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

 

1.INWESTOR 
 

Inwestorem inwestycji jest: 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. 

ul. Zjednoczenia 110A 

Zielona Góra 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Zlecenie Inwestora 

1.2  Plan sytuacyjny   1 : 500 
1.3 Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej nr 210/2016  z dnia 25.10.2016r. 

1.4 Wizja lokalna 
1.5 Obowiązujące normy i normatywy projektowania 

 

3. DANE OGÓLNE 

W związku z planowaną zabudową działki nr 174 obręb 34 tj. osiedla 

wielorodzinnego projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającej ścieki sanitarne ze znacznej części os. Słowackiego oraz 
sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren w/w działki. 
 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy kanalizacji 

sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowej i ul. Orkana w Zielonej 
Górze. 
 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej  przebiega przez 
następujące działki: 
 

Lp. Nr 

działki 

Obręb Właściciel 

1. 649  

34 

 

Urząd Miasta – Department Inwestycji Miejskich i 
Zarządzania Drogami 
Ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra 

2. 652 

3. 653 

5. 174 Szymański Krzysztof, ul. Racula – Międzylesie 5, 66-004 
Zielona Góra 

6. 29/13 35 Państwowe Gospodarstwo Leśne 
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Lasy Państwowe w Zielonej Górze 
ul. Kazimierza Wielkiego 24A 
65-950 Zielona Góra Ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

 

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej  przebiega przez 

następujące działki: 
 

Lp. Nr 
działki 

Obręb Właściciel 

1. 174 34 Szymański Krzysztof, ul. Racula – Międzylesie 5, 66-004 
Zielona Góra 

2. 29/15 35 Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe w Zielonej Górze 
ul. Kazimierza Wielkiego 24A 
65-950 Zielona Góra 

 

6. OPINIA GEOTECHNICZA 

Badaniem objęto fragment terenu położonego przy ul. Nowej – Orkana w 
Zielonej Górze. Jest to południowa część miasta. Pod względem 
geomorfologicznym obszar ten leży na południowym skłonie Wału 

Zielonogórskiego (nr 315.74 w podziale J. Kondrackiego), który stanowi 
fragment Wzniesień Zielonogórskich. Wał Zielonogórski jest moreną czołową 
zaburzoną glacitektonicznie podczas zlodowacenia Wisły. 

Powierzchnia terenu lezy na rzednych ok. 148,00-149,0 m n.p.m. 
W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Brzźniaka, który jest 

lewobrzeżnym dopływem Śląskiej Ochli, która jest lewobrzeżnym dopływem 
Odry. Koryto Brzeźniaka znajduje się około 0,15km na wschód od terenu 
badań.  

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 6,5m p.p.t. 
Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych, plejstoceńskich 

reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski podścielone lodowcowymi 
glinami. 
Bezpośrednio pod powierzchnia terenu znajduje się warstwa nasypów 

niebudowlanych o miąższości ok. 0,6-0,7m. W miejscach nieobjętych 
wierceniami wartość ta może być wyższa. 
Swobodne lustro wody znajduje się 1,3-1,4 m p.p.t i jest to stan średni. W 

stanach maksymalnych lustro wody może się stabilizować około głębokości 
0,8-1,0m p.p.t, a w okresach susz hydrologicznych 2,0-2,5m p.p.t. 

Odwodnienie najkorzystniej wykonywać z wykorzystaniem ścianki szczelnej. 
 
Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami norm i literatury, 

występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych: 

 WARSTWA I  - reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane; 

 WARTSWA II – zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski 
drobnoziarniste, są to grunty w stanie średniozagęszczonym, o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50; 
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 WARSTWA III -  stanowią ją lodowcowe gliny piaszczyste, są to grunty 
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,10, grunty te 

łatwo uplastyczniają się w obecności wody (opadowej i gruntowej) 
podczas robór ziemnych. 

7. KANALIZACJA SANITARNA 

7.1 Opis ogólny 
 
Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych 
glazurowanych o długościach 2,0-1,0 m realizowane metodą przecisku 

sterowanego. Rury łączone ze złączem ze stali molibdenowej z uszczelką 
kauczukową – elastomerową o obliczonej sile wcisku 600kN zgodnie z ATV-
161 z marca 2014r.  

 
Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN 

EN 295 oraz ze względu na warunki występujące w miejscu montażu 
posiadające następujące parametry pozanormowe, dopuszczające do 
stosowania w inżynierii komunikacyjnej: 

 

 Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV –

DVWK-A 142, Pkt 3.1.  

 Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN  

kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (2x10^6), 

 Wodoszczelność rur W75 – czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5bar, 

ubytek wody ≤0,04 l/m2. 
 

potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii 
komunikacyjnej, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  na 
przykład IBDiM 
 

Nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013-06E 
potwierdzona protokołami z badań. 
 
Istniejącą kanalizację sanitarną należy wyłączyć z eksploatacji poprzez 
zamulenie odcinkami po ok. 20-30m przy użyciu piasku stabilizowanego 
cementem (w proporcjach 1m3 piasku/100kg cementu) lub zastosowanie 

pianobetonu. Po wyłączeniu z eksploatacji geodeta uprawniony, na 
inwentaryzacji powykonawczej, przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, zobowiązany jest dokonać oznaczenia tego 
kanału jako nieczynny.  
 

Istniejące studnie kolidujące z zaprojektowaną zabudową na działce należy 
zlikwidować poprzez usunięcie z gruntu.  
 

 

Zestawienie odcinków kanalizacji przewidzianych do likwidacji przez 
usunięcie z gruntu: 

trzamors
Przekreślenie



 7 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

1 Kanał Dn 200 70,50 mb 

2 Studnie Dn1200 1 szt. 
 

Zestawienie odcinków kanalizacji przewidzianych do likwidacji przez 
zamulenie: 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

1 Kanał Dn 200 109,50 mb 

2 Studnie Dn1200 3 szt. 
 

 

Tymczasowe odprowadzenie ścieków, proponowany harmonogram 

wykonania sieci kanału. 

W trakcie wykonywania przebudowy sieci kanalizacyjnych, należy zapewnić 

ciągłość odbioru ścieków użytkownikom przyłączonym do sieci kanalizacji, 
poprzez przepompowywanie  ścieków. 
Pompowanie prowadzone będzie za pomocą pomp zatapialnych z 

rozdrabniaczem i sterowaniem pływakowym. Warunki pompowania ścieków 
muszą być zgodne z przepisami BHP oraz wytycznymi Sanepid-u. Roboty 

związane z pompowaniem nie mogą być uciążliwe dla mieszkańców i 
użytkowników pobliskich obiektów. Zasilanie pomp przewidziano z agregatów 
prądotwórczych lub z sieci energetycznej w przypadku uzyskania przez 

Wykonawcę (i na jego koszt) technicznych warunków przyłączenia. 
 
Proponuje się wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej wg następującego 

harmonogramu: 
I ETAP  

 odcinek od studni S3 do S4 należy wykonać odcinkami o długości 
1,0m. W miejscu studni S4 należy wykonać komorę startową o 

wymiarach 2,8x2,5m zaś końcowa komora w miejscu studni S3 o 
wymiarach 2,8x2,5m, która będzie również służyć jako komora 
końcowa dla drugiego odcinka tj. od studni S3-S2. W momencie 

wpięcia do istniejącego kanału ścieki należy przepompowywać 
pomiędzy istniejącymi studniami.   

II ETAP 

 odcinek od studni S2 do S3 należy wykonać odcinkami o długości 

2,0m. W miejscu studni S2 należy wykonać komorę startową o 
wymiarach 4,0x3,5m zaś końcowa komora w miejscu istniejącej 
studni oznaczonej na mapie jako S3.  

III ETAP  

 odcinek od studni Sistn. do S2 należy wykonać odcinkami o długości 

2,0m. W miejscu studni S2 należy wykonać komorę startową o 
wymiarach 4,0x3,5m zaś końcowa komora w miejscu studni Sistn. o 
wymiarach 2,5x2,5m. Na czas wpięcia do istniejącej studni kanału 

ścieki należy przepompowywać do studni zlokalizowanej w ulicy Nowa 
poprzez: 
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 zamknięcie odpływu ścieków ze studni istniejącej S1istn. poprzez 
balon w studni na odpływie, w której należy zamontować pompę do 

ścieków, 

 na odcinku od S1istn. do S2istn., należy ułożyć rurociąg tłoczny 

tymczasowy – by pass - dopuszcza się stosowanie rurociągów 
parcianych, z tworzyw sztucznych lub z innych dostępnych materiałów 

i technologii, 

 po zamontowaniu by passu należy wykonać w miejscu studni S4 

komorę startową i wykonać odcinek kanalizacji od S4 do S3, 

 następnie zabudować proj. studnię S4 na istniejącym kanale ks200, 

 po wybudowaniu studni należy zdemontować pompę, tymczasowy 
rurociąg oraz balon w studni S1istn. 

 
7.2 Studnie betonowe 

Kanały wyposażone w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1200 
mm wykonane z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Połączenie elementów 
studzienki poprzez uszczelkę gumową zintegrowaną. Przejścia kanałów przez 

ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  

Do przykrycia studzienek podlegających obciążeniom komunikacyjnym 
projektuje się zwężki redukcyjne betonowe z otworem włazowym. Zwężki 
redukcyjne łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Do 

regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego służą pierścienie dystansowe 
Ø600 typu ECO pod włazem. Łączna wysokość regulacji pod włazem nie 
może przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić dodatkowy krąg 

pod płytę. 

Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa 

betonu klasy C12/15 grub. 10 cm i średnicy d = 1900 mm oraz 10 cm 
warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe należy 
wykonać zgodnie z normą KB-4.12.1./6/. 

Montaż włazów kanałowych wykonać w oparciu o normy: PN-B-10729, PN-
EN124 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego producentów, którzy 

uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. 

Włazy zaprojektowano kanałowe żeliwne szare klasy D400 niewentylowane, 
podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki 

amortyzacyjnej , o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcięcia, 
wykonane zgodnie z normą  PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000.  RN 
124:2000. Dopuszcza się zastosowanie włazów z wypełnieniem betonowym.  

STUDNIE KANALIZACYJNE 

Na kolektorze, w miejscach łączenia kanałów oraz na załamaniach trasy 

kanałów zaprojektowano studzienki betonowe o średnicy 1200 mm, 

wykonane z następujących prefabrykatów: 

 dna studni betonowe, 

 kręgi betonowe, 
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 płyty pokrywowe, 

 pierścienie dystansowe betonowe 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

 komora robocza,  

 przejścia kanałów przez ściany studzienki, 

 przykrycie,  

 stopnie włazowe. 

Studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN1917, PN-EN 476, PN-EN 
1610.  

Studnie S1 zaprojektowano jako studzienkę  1200 mm z rurą spadową, do 
której włączy się projektowana kanalizacja z osiedla na rzędnej 144,0 

m.n.p.t. 
 

8. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Zaprojektowano: 

 zabudowę istniejącego rowu poprzez system kanalizacji deszczowej z 

rur GRP oraz rur PVC. 

 budowę wylotu betonowego o średnicy d=1000 mm. 

Odcinki kanalizacji deszczowej o średnicy d=1000-600mm projektuje się w 
systemie rur grawitacyjnych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 

szklanym, zaś odcinek o średnicy d=300mm z rur PVC. 
Istniejące wyloty należy zlikwidować i połączyć w system kanalizacji 
deszczowej, który będzie zakończony wylotem.  

 
Wylot projektuje się jako element prefabrykowany z progiem i prowadnicą 

dla kraty. Wykonanie kraty warsztatowe. Istniejące skarpy oraz dno należy 
umocnić gruntem oraz elementami prefabrykowanymi.  
Roboty budowlane należy prowadzić w okresie suchym.  
 

Kanały deszczowe wyposażone w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy 

d = 2500-1200mm wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. 
Połączenie elementów studzienki poprzez uszczelkę gumową. Przejścia 
kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  

Zaprojektowano włazy typu ciężkiego D400, niewentylowane z wypełnieniem 
betonowym, producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą PN-

B-10729 oraz PN-EN 124. 

Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa 

betonu klasy C12/15 grub. 10 cm i średnicy od 3500-1700 mm oraz 10 cm 
warstwa podsypki z piasku. Studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-
EN1917, PN-EN 476, PN-EN 1610. 
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STUDNIE KANALIZACYJNE 

Studnie betonowe wykonane z następujących prefabrykatów: 

 dna studni betonowe, 

 kręgi betonowe, 

 płyty pokrywowe, 

 pierścienie dystansowe betonowe. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

 komora robocza,  

 przejścia kanałów przez ściany studzienki, 

 przykrycie,  

 stopnie włazowe. 

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) 

łączone są za pomocą uszczelek gumowych, które są odporne w zakresie 

temperatur stosowania od -30 do +80˚C. Połączenie elementów za pomocą 

uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. 

Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości 
warstwy połączeniowej do 10 mm.   

 

9. ZAKRES RZECZOWY 

 

Poniżej podano zakres rzeczowy dla przedmiotowej inwestycji: 

 długość kanałów sanitarnych   250 kam.  – l = 222,50 m 

 długość kanałów deszczowych   1000 GRP  – l = 4,00m 

 długość kanałów deszczowych   600 GRP  – l = 34,50 m 

 długość kanałów deszczowych   300 PVC  – l = 12,50 m 

 studnie betonowe na kan. sanitarnej 1200  – 4 szt. 

 studnie betonowe na kan. deszczowej 2500  – 1 szt. 

 studnie betonowe na kan. deszczowej 1500  – 2 szt. 

 studnie betonowe na kan. deszczowej 1200  – 1 szt. 
 

10. SKRZYŻOWANIE KANAŁÓW Z INNYMI PRZEWODAMI 

Skrzyżowania projektowanych kanałów z innymi przewodami należy 

wykonać w oparciu o następujące zalecenia: 

1. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich 
użytkowników sieci, z którymi będzie się krzyżowała lub zbliżała 

kanalizacja sanitarna i deszczowa.  

2. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą techniczną 
należy: 

 w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej z istniejącymi kablami energetycznymi zaprojektowano 

na kablach niskiego i średniego napięcia rury ochronne dwudzielne 
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np. typu A160 PS „AROT” o długości jednostkowej L=3,0m. Zbliżenia 
i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie 

z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1; 

 w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej z istniejącym wodociągiem, przy odległościach pionowych 
mniejszych, niż 0,6 m, zaprojektowano rury ochronne na przewodzie 
wodociągowym zgodnie z PN-92/B-01706.  

11. WYKOPY I SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODÓW 

Rury kanalizacyjne należy układać metodą przewiertu sterowanego z rur 
kamionkowych zaś kanalizację deszczową w wykopach wąskoprzestrzennych 
umocnionym. Wykopy mechaniczne i ręczne.  

W zależności od rodzaju gruntu oraz rodzaju rury pod projektowanymi 
kanałami deszczowymi należy wykonać niekiedy podsypkę z piasku o 

grubości 10 cm. Tam gdzie podłoże jest piaszczyste oraz: 

- nie występują cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie jest zmrożony, 

- nie występują ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę, 

nie ma konieczności wykonywania podsypki i rury ułożyć bezpośrednio na 

wyrównanym podłożu rodzimym z ręcznym wyprofilowaniem dna wykopu, w 
pozostałych przypadkach wykonać podsypkę z piasku o grub. 10 cm. Jeśli w 
dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 

skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć do 15 cm. Jeżeli wykop 
zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy 
żwirowej o wysokości 0,2 m ( po zagęszczeniu). 

Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby 
szczelności. Obsypka powinna być wykonywana do momentu uzyskania 

grubości warstwy 0,2 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała 
część wykopu może być wypełniona materiałem rodzimym. Zasypka musi 
być tak wykonana, aby spełniała wymagania stanu struktury nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów rolnych). 
Podczas wykonywania zagęszczania należy przestrzegać następujących 

zasad: 
 - przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna 
grubość obsypki nie powinna przekraczać 10 – 15 cm. 

 zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować jednocześnie po 
obu stronach przewodu 

 należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. 
pachach rurociągu. 

Pierwsze warstwy, aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie 
by uniknąć uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, 
wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonane w kierunku do ścian 

wykopu rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć po 
wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. 

Należy użyć ubijaka wibracyjnego (ciężar 50 –100 kg).  
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Przy jednym cyklu zagęszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej 
wartości Proctora. 

 
Zasypkę wykonać gruntem piaskowym o wskaźniku piaskowym Wp>55, 
który należy zagęścić do 100% według zmodyfikowanej próby Proctora . 

Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 
Do wysokości 50 cm ponad grzbiet kanału zasypkę należy prowadzić ręcznie, 

a dalej mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem 
gruntu aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 
1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbiórka odeskowania wykopu 

powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Kładki 
W miejscach istniejących ciągów pieszych przewidzieć kładki dla pieszych. 

Kładki o szerokości 1,2 m powinny mieć barierki zabezpieczające o wysokości 
1,1 m. Przy pracach wykonywanych na jezdni należy ustawić znaki 
ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsującymi. 

12. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej przy budowie kanalizacji 
sanitarnej jak i deszczowej przewiduje się prowadzenie stałego lub 
okresowego i miejscowego odwadniania wykopów. Przy odwadnianiu 

wykopów lej depresji nie sięgnie poza teren Inwestora. 

 

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym 
do kanalizacji deszczowej. 
 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 
warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem 
nadzoru. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

1. Kanały z rur kamionkowych, GRP i PVC układać zgodnie z warunkami 
montażu podanymi w opisie technicznym oraz w instrukcji montażowej 

producenta rur. 

2. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze 
szczególnym uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia 

robot ziemnych. 

3. Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

4. Przed zasypaniem siec zainwentaryzować geodezyjnie. 



 13 

5. W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 
należy powiadomić autorów projektu. 

6. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty 
ziemne i montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością zgodnie 
z wydanymi uzgodnieniami i opiniami dołączonymi do niniejszego 

opracowania i w porozumieniu z właścicielami lub użytkownikami tych 
sieci. Zaleca się wykonanie robót w oparciu o Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 

Opracowała: 

mgr inż. Marta Sawczyńska 

 


