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I.   OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej obejmujący 

rozbudowę ul. Łepkowskiego będącą drogą gminną publiczną, leżącą na terenie miasta Kraków. 

Planowana długość rozbudowywanego odcinka wynosi około 600m. Inwestycja obejmie swym zakresem 

działki ewidencyjne o numerach: 840, 193/17, 193/30, 180, 687/1, 193/23, 193/22, 193/21, 193/20, 

193/19, 193/18, 193/2, 193/7, 193/8, 193/9, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, obręb nr 22, jedn. ewid. 

Śródmieście.    

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE. 

• Formalną podstawę opracowania jest umowa nr 1203/ZIKiT/2016 zawarta pomiędzy Zarządem 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a firmą DROPROJEKT Łukasz Jordanek,                                

ul. Bobrzyńskiego 43/30, 30-348 Kraków. 

• Projekt został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno-budowlane 

z przytoczonymi w oświadczeniu wyjątkami, współczesną wiedzę techniczną, zapisy Umowy, 

pozyskane opinie oraz ustalenia z Inwestorem. 

• Planowane przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z  Dz. U. Nr 193 z 2008r poz. 1194 art.11b 

ust.1 – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych – z późniejszymi zmianami . 

• Projekt został sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. 

3. CEL OPRACOWANIA. 

Projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej wraz z innymi projektami branżowymi oraz 

Projektem Zagospodarowania Terenu stanowią załącznik do wniosku o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.  

4. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o: 

• Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, 

• Warunki techniczne dla przebudowy drogi 

• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych 

• Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 

• Wstępne uzgodnienia dokonane z Inwestorem oraz odpowiednimi jednostkami opiniującymi 

• Inwentaryzację drogi wykonaną przez biuro projektowe 

• Notatki z wizji terenowych 

5. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY. 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118) 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 

839 z dnia 24 września 1998r.) 

• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 2012 

• Polskie Normy, normy branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą Inżynierską.  

6. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU. 

Prace projektowe w zakresie układu drogowego obejmują swym zakresem wykonanie 

następujących robót: 

• rozbudowę ul. Łepkowskiego w zakresie od skrzyżowania z ul. Jakuba Majora do ul. Dobrego 

Pasterza 

• przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 

• przebudowę skrzyżowań 

• budowę i przebudowę chodników dla pieszych, 

• budowę zatok postojowych dla pojazdów osobowych w ciągu przebudowywanej ulicy,  

• przebudowę systemu kanalizacji deszczowej, 

• przebudowę sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, 

• przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

• wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją lub będącej w złym stanie fitosanitarnym, 

7. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim na terenie powiatu 

krakowskiego w mieście Kraków. Planowana inwestycja dotyczy istniejącego odcinka ul. Łepkowskiego 

długości ok. 600m. 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania terenu 

objętego Uchwałą Nr C/1532/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Zachód”. 

W stanie istniejącym ul. Łepkowskiego ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. Jakuba Majora 

i przebiega w kierunku południowym aż do skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza. Ulica Łepkowskiego 

stanowi ulicę klasy L, zlokalizowana jest na terenie gęstej zabudowy wielorodzinnej. Na przedmiotowym 

odcinku posiada przekrój jednojezdniowy, jednokierunkowy o szerokości ok. 6,0m. Jezdnia obramowana 

jest krawężnikiem betonowym. W otoczeniu ulicy znajdują się drzewa rosnące w sposób 

nieuporządkowany. Zły stan fitosanitarny niektórych drzew stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników 

poruszających się po jezdni oraz po chodnikach. Po stronie wschodniej wzdłuż ulicy zlokalizowany jest 

chodnik z płyt betonowych szerokości ok. 2,0m. Ze względu na parkujące na chodniku samochody 
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nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki, a płyty betonowe są popękane i sklawiszowane. Szerokość 

chodnika biegnącego wzdłuż ul. Łepkowskiego jest zmienna w zakresie od 2.0m do 5.0m. Na 

początkowym odcinku chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni, całkowicie zniszczonym przez 

parkujące na nim pojazdy, o szerokości około 1.0m, na dalszym odcinku chodnik biegnie wzdłuż 

krawędzi jedni. Po stronie zachodniej chodnik przebiega fragmentarycznie przy krawędzi jezdni, resztę 

stanowi zieleniec na którym rosną w sposób nieuporządkowany liczne drzewa i krzewy. Istniejące tereny 

zielone przylegające bezpośrednio do jezdni ul. Łepkowskiego są wykorzystywane do nielegalnego 

parkowania pojazdów. W związku z notorycznym parkowaniem pojazdów na istniejącym trawniku 

nastąpił zanik trawy, rejon ten jest mocno zdeformowany i występują głębokie koleiny spowodowane 

kołami parkujących pojazdów. W czasie opadów deszczu tworzą się zastoiska wody oraz błoto.   

W ciągu ulicy Łepkowskiego zlokalizowane są zjazdy publiczne i indywidualne obsługujące liczne 

zabudowania jednorodzinne i wielorodzinne. Zjazdy publiczne zlokalizowane po stronie lewej znajdują się 

w km: 0+077.25, 0+103.30, 0+150.55, 0+206.85, 0+273.35, 0+331.45, 0+386.00, 0+438.45. Zjazdy 

publiczne zlokalizowane po stronie prawej znajdują się w km: 0+123.05, 0+170.95, 0+291.95, 0+421.60. 

Zjazdy publiczne obsługują układy dróg wewnętrznych dojazdowych prowadzących na parkingi 

zlokalizowane przed istniejącymi budynkami zamieszkania zbiorowego oraz budynkami handlowo-

usługowymi. Zjazdy te posiadają szerokość w zakresie od 3.50m do 4.50m oraz nawierzchnie bitumiczną 

lub z kostki betonowej. Obsługa zespołu garaży zlokalizowanego za pasem dzieleni odbywa się przez 

dwa zjazdy publiczne o szerokości 4,0m i 4,3m, które posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. W 

ciągu przebudowywanej ulicy występują także zjazdy indywidualne do posesji, zjazdy są zlokalizowane 

po obu stronach jezdni w km: 0+030.45, 0+044.75, 0+053.95, 0+068.25, 0+183.70, 0+214.35. W ciągu ul. 

Łepkowskiego występują cztery skrzyżowania: z ul. Jakuba Majora (początek inwestycji km 0+000.00), z 

ul. Majora Ryszarda Nuszkiewicza (km 0+359.75), z odnogą ul. Łepkowskiego (boczny wlot w km 

494.20), z ul. Dobrego Pasterza (koniec inwestycji km 0+589.35). 

Na końcowym fragmencie ulicy Łepkowskiego w rejonie km 0+538.30  zlokalizowana jest zatoka 

autobusowa wraz z peronem i wiatą przystankową. Nawierzchnia zatoki, wykonana z kostki betonowej 

typu BEHATON, jest uszkodzona, występują koleiny powstałe w skutek ruchu autobusów komunikacji 

miejskiej. Chodnik zlokalizowany przy zatoce autobusowej o szerokości ok. 2,0m wykonany jest z płyt 

betonowych. 

Koniecznym jest uporządkowanie dotychczasowego układu oraz zagospodarowania w rejonie pasa 

drogowego ul. Łepkowskiego, wyznaczenie pełnowymiarowych stanowisk postojowych dla samochodów 

oraz zapewnienia bezpiecznego i wygodnego chodnika dla pieszych poruszających się wzdłuż ul. 

Łepkowskiego. 

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

8.1. Podstawowe parametry techniczne ul. Łepkowskie go 

• Klasa techniczna – L 

• Kategoria drogi – gminna publiczna 

• Prędkość projektowa – 30 km/h 

• Kategoria ruchu – KR3 

• Przekrój jezdni – 1x1 
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• Szerokość jezdni – 6,0 m 

• Szerokość chodnika – przy krawędzi jezdni – 2,0m, 
 

8.2. Geometria ulic 

Na potrzeby opracowania wprowadzono kilometraż roboczy dla ulicy Józefa Łepkowskiego. 

Początek kilometraża 0+000.00 przyjęto na skrzyżowaniu ul. Józefa Łepkowskiego z ul. Jakuba Majora, 

koniec przyjęto na skrzyżowaniu ul. Józefa Łepkowskiego z ul. Dobrego Pasterza. 

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmie rozbudowę ul. Łepkowskiego w Krakowie. 

Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6,0 m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano zatoki 

postojowe z uwzględnieniem warunków widoczności. Po obu stronach ulicy zaprojektowano chodniki 

z kostki betonowej o szerokości 2,0m. Dodatkowe poszerzenia chodnika występują przy zatokach 

postojowych oraz w rejonach zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne osiedlowe. Zatoki postojowe dla 

parkowania równoległego mają szerokość 2,5m natomiast dla parkowania prostopadłego 4,5 m. Zjazdy 

publiczne w km roboczym 0+077.25,0+103.30, 0+123.05, 0+150.55, 0+170.95, 0+206.85, 0+273.35, 

0+331.45, 0+386.00, 0+438.45 wyokrąglone są promieniami kołowymi R=5,0m, oraz szerokości 

dopasowanej do stanu istniejącego. Dodatkowe zjazd publiczny w km 0+291.95 zaprojektowano o 

szerokości 4,5m natomiast zjazd w km 0+421.60 podobnie jak w stanie istniejącym będzie miał wyspę 

oddzielającą pasy ruchu o szerokości 4,5m każdy. Skrzyżowanie ulic Łepkowskiego i Nuszkiewicza 

wyokrąglone zostanie promieniami R=6,0m oraz R=8,0m. Skrzyżowanie głównej jezdni ul. Łepkowskiego 

z bocznym jej fragmentem w km 0+494.20 wyokrąglone zostanie promieniami R=12,0m. Promienie 

wyokrąglające na skrzyżowaniach ul. Łepkowskiego z ul. Jakuba Majora i ul. Dobrego Pasterza wynoszą 

R=12,0m i R=15,0m. Zjazdy indywidualne zlokalizowane w km 0+030.45, 0+044.75, 0+053.95, 0+068.25, 

0+183.70, 0+214.35 zostaną połączone z krawędzią jezdni ul. Łepkowskiego skosami 1:1. W km 

roboczym 0+538.30 zaprojektowano zatokę autobusową o następujących parametrach: długość krawędzi 

zatrzymania 20m, szerokość zatoki 3,0m, skos wjazdowy 1:4, skos wyjazdowy 1:8, wyokrąglenie 

załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu  30,0m.  

8.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni  

Na projektowanym odcinku elementy infrastruktury drogowej wymagają zastosowania rodzajów 

nawierzchni adekwatnych do spełnianych przez nie funkcji. Nawierzchnie te zostały zaprojektowane 

z uwzględnieniem grupy nośności gruntu oraz przewidzianych obciążeń. Nawierzchnia jezdni głównej, 

oznaczona jako N1 zaprojektowana została dla KR3 i grupy nośności gruntu G1. W przypadku 

wystąpienia gruntów o innej grupie nośności niż G1 należy dodatkowo wzmocnić konstrukcję. 

KONSTRUKCJA N1   

Zakres stosowania: jezdnia ul. Łepkowskiego 

- 4 cm  Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego 

- 5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

- 7 cm Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego 

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/31,5mm 

RAZEM 36 cm 
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Zaprojektowano obramowanie jezdni za pomocą krawężników betonowych wyniesionych na 

wysokość +12 cm, z wyjątkiem zjazdów i przejść dla pieszych gdzie zaprojektowano wyniesienie na                

+2 cm, oraz zatok postojowych z krawężnikiem wyniesionym na +4 cm. 

Nawierzchnię chodników zaprojektowano z betonowej kostki brukowej i ograniczono po 

zewnętrznej stronie obrzeżem betonowym 8x30 cm.   

Szczegółowe konstrukcje dla wspomnianych elementów zestawiono poniżej.  

 

KONSTRUKCJA N2  

Zakres stosowania: chodnik 

- 8 cm  Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej  

- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego stab. mech. 0/31.5mm 

RAZEM 26 cm 

 

KONSTRUKCJA N3  

Zakres stosowania: zatoka postojowa 

- 8 cm  Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej – kolor czerwony 

- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 17 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego stab. mech. 0/31.5mm 

RAZEM 28 cm 

 

KONSTRUKCJA N4  

Zakres stosowania – zatoka autobusowa 

- 25 cm  Warstwa ścieralna z betonu C35/45 – kolor czerwony 

- 18 cm Podbudowa z chudego betonu C8/10 

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego stab. mech. 0/63mm 

RAZEM 63 cm 

 

 UWAGA: 

W przypadku stwierdzenia pod konstrukcj ą nawierzchni gruntów, dla których nie da si ę 

osiągnąć należytych parametrów warstwy wzmacniaj ącej (E2 ≥ 100MPa), należy wykona ć 

dodatkowe wzmocnienie b ądź wymian ę gruntu po uprzednim uzgodnieniu z In żynierem. 

 

8.4. Odwodnienie ul. Łepkowskiego 

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych 

z przebudowanej jezdni odbywać będzie się poprzez ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych 

do projektowanych urządzeń odwadniających. W ramach odwodnienia zaprojektowano wpusty kanalizacji 

deszczowej oraz ścieki przykrawężnikowe z dwóch rzędów kostki. 

 

8.5. Zakres sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie sieci uzbrojenia terenu, kolidujące z projektowaną przebudową układu drogowego, zostaną 

przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów tychże 
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sieci. W ciągu przebudowywanych ulic została zaprojektowana przebudowa sieci energetycznej 

oświetlenia ulicznego. Szczegółowy zakres przebudów i zabezpieczeń sieci uzbrojenia terenu znajduje 

się w odrębnych opracowaniach branżowych. 

9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna zostać określona przez Wykonawcę robót. 

Generalnie w pierwszej kolejności należy dokonać wycinki drzew, rozbiórki elementów kolidujących 

z przedmiotową inwestycją. Kolejno przystąpić do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementów 

infrastruktury podziemnej. Następnie zrealizować budowę jezdni. Ostatnim etapem będzie uporządkowaniu 

terenu wraz z zazielenieniem terenu bezpośrednio przyległego do inwestycji. 

Elementem zagospodarowania terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

jest ruch drogowy na projektowanym odcinku. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi 

zagrożeniami występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji. Są to m. in. zagrożenia 

wynikające z prowadzenia robót ziemnych, robót montażowych, robót z użyciem sprzętu 

zmechanizowanego. Skala tych zagrożeń ograniczona do placu budowy (zagrożenia lokalne). Zagrożenia 

te występują każdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników. Powinien być on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz powinien określać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności 

stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy realizacji robót 

budowlanych należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. 

Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Należy 

zapewnić zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach 

elektroenergetycznych i gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu. 

 

Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni 

być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

10. WARUNKI GÓRNICZE   

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
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11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DROGI. 

Rozbudowa układu drogowego ze względu na swój charakter nie przyczyni się do dodatkowego 

zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami objętymi prawną ochroną przyrody, 

cennymi zespołami roślinnymi i ostojami dzikich zwierząt. Nie wpłynie także na podział ekosystemów czy 

przerwanie naturalnie istniejących szlaków wędrówek zwierząt. 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji budowy. 

12. WYCINKA DRZEW. 

Ze względu na zakres prac objętych niniejszym opracowaniem, konieczna będzie wycinka drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Łepkowskiego. 

Inwentaryzacja zieleni wraz z jej gospodarką przedstawione zostały w odrębnym opracowaniu. 

13. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywać się 

zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). 

Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą roboty 

budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).  

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady: 

• odpady betonu, asfaltu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniejących elementów, 

• odpady związane z konstrukcją podbudów, 

• odpady związane z budową wykopu. 

Materiały z rozbiórek zostaną odtransportowane na miejsca składowania, spełniające wymagania 

odnośnie warunków ochrony środowiska, wskazane przez Wykonawcę przyszłych robót i zaakceptowane 

przez Inwestora. Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania. Nie 

stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania. 

Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części maszyn 

należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji 

odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia 

walorów krajobrazowych. 

14. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY 

Planowana inwestycja nie koliduje z ochroną zabytków architektury. Teren planowanej inwestycji 

położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną konserwatorską, tj nie znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, pomnika historii oraz nie znajduje się w wykazie zabytków 

nieruchomych.  

15. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA. 

 Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  
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16. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza się więc                   

do przedsięwzięć, dla których należałoby przeprowadzić postępowanie dotyczące transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

17. UWAGI KOŃCOWE 

 Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz                   

z uwzględnieniem wszelkich uwagi i warunków uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach. 

   

 

Kraków, grudzień 2016r.                                                                           Opracował 

 

 

mgr inż. Łukasz Jordanek 
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18. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY 

INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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