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OPIS TECHNICZNY 

 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży 

drogowej dla zadania pod nazwą: „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci 

wspomagającej sieć TEN-T: Zadanie nr 1 – „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776  

ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic 

administracyjnych miasta Krakowa” w formule projektuj i buduj”. 

 

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776  

(ul. Kocmyrzowska) obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Kocmyrzowska – Darwina - Poległych  

w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa wraz z rozbudową pętli 

tramwajowo - autobusowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kocmyrzowskiej z ul. Architektów. 

 Zakres prac obejmuje: 

- Przebudowę torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

- Rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej; 

- Budowę dróg do obsługi terenów przyległych; 

- Rozbudowę skrzyżowań ul. Kocmyrzowskiej z ul. Poległych w Krzesławicach i ul. Darwina,  

ul. Jarzębiny, ul. Architektów, ul. Kantorowicką, ul. Styczną, ul. Grębałowską, ul. Gustawa 

Morcinka; 

- Budowę peronów tramwajowych; 

- Budowę przystanków autobusowych; 

- Przebudowę i budowę chodników; 

- Budowę ścieżek rowerowych; 

- Budowę ciągów pieszo – rowerowych; 

- Przebudowę i budowę zjazdów; 

- Rozbudowę pętli tramwajowo-autobusowej. 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu jest umowa nr 001/2TBN/2018 z dnia 13.03.2018 r. zawarta 

pomiędzy firmą PROGREG Sp. z o.o. a firmą Budimex S.A. 

Materiały Wyjściowe: 
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Przy opracowywaniu Projektu wykorzystano następujące materiały: 

- Program Funkcjonalno-Użytkowy 

- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

         w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

         i ich usytuowanie, 

- Normy branżowe, inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- Aktualna mapa zasadnicza, uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

4 STAN ISTNIEJĄCY 

Inwestycja zlokalizowana jest w północno - wschodniej części miasta Krakowa na terenie 

dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Obszar wniosku obejmuje odcinek ul. Kocmyrzowskiej od 

skrzyżowania z ul. Darwina oraz ul. Poległych w Krzesławicach w miejscowości Kraków do linii 

kolejowej numer 95. W stanie istniejącym ulica Kocmyrzowska jest drogą wojewódzką o klasie 

technicznej G. Jest to droga jednojezdniowa, dwupasmowa (1 x 2). Posiada bitumiczną nawierzchnię 

jezdni. Nawierzchnię chodników wykonano głównie z płyt betonowych. W rejonie skrzyżowania z 

ulicą Darwina po jego południowej stronie zastosowano na chodnikach nawierzchnię z betonowej 

kostki brukowej natomiast po wschodniej stronie nawierzchnię chodnika wykonano z mieszanki 

bitumicznej. W ciągu ulicy Kocmyrzowskiej zlokalizowane są istniejące zjazdy obsługujące przyległe 

do ulicy nieruchomości. Istniejące odwodnienie ulicy Kocmyrzowskiej do skrzyżowania z ulicą 

Kantorowicką rozwiązano za pomocą kanalizacji deszczowej. W istniejącym stanie skrzyżowanie ulic 

Kocmyrzowskiej, Darwina i Poległych w Krzesławicach jest czterowlotowe, wyposażone w 

sygnalizację świetlną. Ruch pieszych odbywa się po zlokalizowanych wokół w/w skrzyżowania 

chodnikach oraz po przejściach dla pieszych zlokalizowanych na każdym wlocie skrzyżowania. Wzdłuż 

ulicy, przy krawędzi jezdni zlokalizowane są istniejące chodniki.  

 

5 BUDOWA GEOLOGICZNA – OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNYCH OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Przyjęto: 

- II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych; 

- Grupa nośności podłoża G4. 
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6 STAN PROJEKTOWANY 

6.1 PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

ULICA: KOCMYRZOWSKA: 

➢ kategoria drogi: wojewódzka; 

➢ założona klasa techniczna ulicy G - 2/2 - Główna 

➢ kategoria obciążenia ruchem: KR 6  

➢ założona prędkość projektowa Vp = 50 km/h (na odcinku od początku opracowania  

do skrzyżowania z ulicami Kocmyrzowska, Poległych w Krzesławicach, Karola Darwina.  

Vp = 60 km/h na odcinku od skrzyżowania z ulicami Kocmyrzowska, Poległych  

w Krzesławicach, Karola Darwina do końca opracowania. 

➢ minimalna szerokość pasa ruchu 3,25 m 

➢ dopuszczalny nacisk na oś  115 kN/oś 

ULICA: DARWINA: 

➢ kategoria drogi: powiatowa; 

➢ kategoria obciążenia ruchem: KR3 

➢ założona klasa techniczna ulicy "L" - Lokalna 

➢ założona prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

➢ minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m; 

ULICE: POLEGŁYCH W KRZESŁAWICACH: 

➢ kategoria drogi: gminna; 

➢ kategoria obciążenia ruchem: KR4 

➢ założona klasa techniczna ulicy "L" - Lokalna 

➢ założona prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

➢ minimalna szerokość pasa ruchu 3.0 m; 

 

6.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I ODWODNIENIE 

W rozwiązaniach sytuacyjnych ulicy Kocmyrzowskiej w zakresie wniosku zaprojektowano 

ulicę o nawierzchni bitumicznej, przekroju dwujezdniowym, dwukierunkowym (2 x 3). Szerokość 

pasów ruchu na jezdniach ul. Kocmyrzowskiej zaprojektowano na 3,5 m. Projektowane jezdnie 

oddzielone zostały pasem powierzchni brukowanej o zmiennej szerokości od 2,0 m do 3,0 m zależnej 

od lokalizacji przekroju poprzecznego projektowanej ulicy. 

Wzdłuż projektowanej ulicy Kocmyrzowskiej po jej północno-zachodniej stronie 

zaprojektowano kolejno: 1,10m opaskę, 2,00m ścieżkę rowerową oraz 2,50m chodnik. Po jej 

południowo-wschodniej stronie zaprojektowano zieleniec (w wariancie przejściowym 2,5m chodnik). 
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Wzdłuż ulicy Karola Darwina po jej południowej stronie zaprojektowano 2,50m ścieżkę rowerową 

oraz 2,50m chodnik przyległe do krawędzi jezdni. 

Zaprojektowano rozbudowę skrzyżowania ulicy Kocmyrzowskiej z ulicą Poległych  

w Krzesławicach i Karola Darwina (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną). Na południowo – zachodnim 

wlocie skrzyżowania wyznaczono wspólny pas ruchu do jazdy na wprost w ulicę Kocmyrzowską i do 

skrętu w prawo w ulicę Karola Darwina o szerokości 3,5 m, pas ruchu o szerokości  

3,5 m do jazdy na wprost w ulicę Kocmyrzowską oraz dodatkowy pas o szerokości 3,5m do skrętu w 

lewo w ulicę Poległych w Krzesławicach. Na południowo – wschodnim wlocie w/w skrzyżowania 

wyznaczono wspólny pas ruchu do jazdy na wprost w ulicę Poległych w Krzesławicach i do skrętu w 

prawo w ulicę Kocmyrzowską o szerokości 3,25 m oraz dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo w 

ulicę Kocmyrzowską o szerokości 3,25 m. Na północno – zachodnim wlocie w/w skrzyżowania 

wyznaczono dodatkowy pas ruchu do skrętu w prawo w ulicę Kocmyrzowską oraz wspólny pas ruchu 

do jazdy na wprost w ulicę Karola Darwina i do skrętu w lewo w ulicę Kocmyrzowską. Na północno – 

wschodnim wlocie w/w skrzyżowania wyznaczono dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo w ulicę 

Karola Darwina o szerokości 3,25 m, pas do jazdy na wprost w ulicę Kocmyrzowską o szerokości 3,25 

m oraz wspólny pas do skrętu w prawo w ulicę Poległych w Krzesławicach i jazdy na wprost w ulicę 

Kocmyrzowską o szerokości 3,5 m.  

Na południowo – wschodnim, wlocie w/w skrzyżowania wyznaczono przejście dla pieszych  

o szerokości 4,0 m oraz przejazd dla rowerzystów o szerokości 3,0 m. Na południowo – zachodnim, 

wlocie wyznaczono przejście dla pieszych o szerokości 6,0 m oraz przejazd dla rowerzystów o 

szerokości 3,0 m. Na północno – wschodnim wlocie w/w skrzyżowania wyznaczono przejście dla 

pieszych o szerokości 6,0 m oraz przejazd dla rowerzystów o szerokości 3,0 m. Na północno – 

zachodnim wlocie w/w skrzyżowania wyznaczono przejście dla pieszych o szerokości 4,0 m oraz 

przejazd dla rowerzystów o szerokości 3,0 m.  

W wariancie przejściowym północna jezdnia ulicy Kocmyrzowskiej zostanie wyłączona z 

ruchu, a ruch samochodowy prowadzony jezdnią południową. W wariancie tym chodnik oraz ścieżka 

rowerowa zlokalizowane po stronie północnej zostaną również wyłączone z ruchu – celem 

utrzymania ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych zostanie wykonany chodnik po stronie 

południowej 

Jako miarodajny pojazd przyjęto ciągnik siodłowy z naczepą dla następujących skrzyżowań: 

- Kocmyrzowska, Karola Darwina; - Poległych w Krzesławicach; 

Do projektowania przyjęto następujące wartości parametrów  technicznych dla ul. Kocmyrzowskiej: 

- Dla odcinka przed skrzyżowaniem Kocmyrzowska-Darwina-Poległych w Krzesławicach,  

oraz w/w skrzyżowania:  
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- Prędkość projektowa Vp= 50 km/h 

- Prędkość miarodajna Vm=50 km/h 

- Maksymalna dopuszczalna prędkość Vo=40 km/h 

- Dla odcinka za skrzyżowaniem Kocmyrzowska-Darwina-Poległych w Krzesławicach  

do skrzyżowania z ul. Bukszpanową: 

- Prędkość projektowa Vp= 60 km/h 

- Prędkość miarodajna Vm=70 km/h 

- Maksymalna dopuszczalna prędkość Vo=60 km/h 

Odwodnienie projektowanych elementów przekroju drogowego realizowane będzie poprzez 

nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni, chodników, 

peronów, opasek, ścieżek rowerowych itp. Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej 

przebudowywanej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej, za pośrednictwem projektowanych  

i istniejących wpustów ulicznych. 

 

6.3 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

 Zaprojektowano jednostronne pochylenia poprzeczne jezdni na odcinku prostym poza 

skrzyżowaniami o wartości 2,0 % ze spadkiem w kierunku zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy. 

Pochylenia poprzeczne chodników, ścieżek rowerowych, peronów, miejsc postojowych wynosi od  

1,0 % do 3,0 % w kierunku jezdni. Na łukach poziomych zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni od 

2,0% do 4,0%. 

 Typowe wyniesienia krawężników: 

12 cm w przekroju ulicy; 2 cm na połączeniu miejsc postojowych z jezdnią ulicy; 4 cm na zjazdach 

indywidualnych oraz 2 cm na zjazdach publicznych; 0 cm na przejściu dla pieszych (bez wyniesienia);  

0 cm w  miejscu przejazdów dla rowerów (bez wyniesienia). 

6.4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

6.4.1 KONSTRUKCJE DROGOWE 

1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR6; G4): 

  4 cm warstwa ścieralna – SMA 11 wg PN-EN-13108  

  8 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy - AC 16 W wg PN-EN-13108 

    16 cm podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108 

    20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 
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    17 cm podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    25 cm (**)warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>=35%  

z  kruszywem CNR o uziarnieniu 0/8 mm, k>8m/dobę wg PN-EN 13285 

    25 cm   (*)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

  istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205 

 115 cm Razem 

 

2 - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR4; G4): 

  4 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy - AC 11 S wg PN-EN-13108 

  6 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy - AC 16 W wg PN-EN-13108 

    10 cm podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108 

    20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    28 cm (**)warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>=35%  

z  kruszywem CNR o uziarnieniu 0/8 mm, k>8m/dobę wg PN-EN 13285 

    25 cm   (*)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

  istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205 

    93 cm Razem 

 

3 - Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3; G4): 

  4 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy - AC 11 S wg PN-EN-13108 

  5 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy - AC 16 W wg PN-EN-13108 

  7 cm podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108 

    20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    28 cm (**)warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>=35%  

z  kruszywem CNR o uziarnieniu 0/8 mm, k>8m/dobę wg PN-EN 13285 

    25 cm   (*)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

  istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205 

    89 cm Razem 
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6 - Konstrukcja nawierzchni chodnika / peronu G4: 

       8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa szara 

  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

    10 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z  kruszywem C90/3  

o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    10 cm (**)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

    31 cm Razem 

 

7 - Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego G4: 

  5 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 8 S 

    10 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z  kruszywem C90/3  

o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    10 cm (**)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

    25 cm Razem 

 

8 - Konstrukcja powierzchni brukowanej z kostki betonowejG4: 

       8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa grafitowa 

  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

    10 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    10 cm (**)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

 31 cm Razem 

 

10 - Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu indywidualnego i publicznego (KR1; G4): 

       8 cm warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa szara 

  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

     15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

 15 cm (**)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

    41 cm Razem 
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6^ - Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjeździe (KR1; G4): 

       8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa szara 

  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

     15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

 15 cm (**)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

    41 cm Razem 

 

7^ - Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej na zjeździe(KR1; G4): 

  5 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S 

  5 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy - AC 16 W 

 16 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

 15 cm (**)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

 41 cm Razem 

 

11 - Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu publicznego (KR3; G4): 

       8 cm warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa szara  

  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

    25 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    28 cm (**)warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>=35%  

z  kruszywem CNR o uziarnieniu 0/8 mm, k>8m/dobę wg PN-EN 13285 

    25 cm   (*)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

    89 cm Razem 

 

11^ - Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjeździe publicznym (KR3; G4): 

       8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowaszara  

  3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

    25 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=60% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 
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    28 cm (**)warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>=35%  

z  kruszywem CNR o uziarnieniu 0/8 mm, k>8m/dobę wg PN-EN 13285 

    25 cm   (*)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

    89 cm Razem 

 

17 - Konstrukcja powierzchni brukowanej jezdni (KR3; G4): 

    16 cm warstwa ścieralna – kostka granitowa łupana 15/17cm spoinowana zaprawą 

o wytrzymałości R28>70Mpa 

  3-5 cm zaprawo o wytrzymałości R28>50MPa 

    20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z  kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 

    26 cm (**)warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>=35%  

z  kruszywem CNR o uziarnieniu 0/8 mm, k>8m/dobę wg PN-EN 13285 

    25 cm   (*)warstwa ulepszonego podłoża – grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 

  istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205 

    89 cm Razem 

 

(*) warstwa ulepszonego podłoża - do wykonania w przypadku, gdy otrzymane wyniki 

badania wtórnego modułu odkształcenia (E2) istniejącego podłoża dadzą wartości mniejsze niż  

50 MPa - E2<50 MPa (grupa nośności podłoża G4); 

(**) warstwa mrozoochronna - do wykonania w przypadku, gdy otrzymane wyniki badania 

wtórnego modułu odkształcenia (E2) istniejącego podłoża dadzą wartości mniejsze niż 80 MPa - 

E2<80 MPa (grupa nośności podłoża G2) bądź dla zapewnienia warunku mrozoodporności;parametr 

k>8m/dobę należy spełnić w przypadku występowania wody powyżej 1,0 od spodu  konstrukcji 

nawierzchni 

 

K1 - Konstrukcja krawężnika betonowego 20/30 cm 

    30 cm krawężnik betonowy 20/30 cm 

      5 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

    15 cm ława z betonu C12/15 z oporem 

 50 cm Razem 
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K2 - Konstrukcja obrzeża betonowego 8/30 cm 

    30 cm obrzeże betonowe 8/30 cm 

      3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

    10 cm ława z betonu C12/15 z oporem 

 43 cm Razem 

 

K5 - Konstrukcja krawężnika betonowego15/30 cm wtopionego 

    30 cm krawężnik betonowy15/30 cm 

      5 cm zaprawo o wytrzymałości R28>60MPa 

 15 cm ława z betonu C25/30 z oporem 

 50 cm Razem 

 

7 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych, polegać będą na usunięciu gruntu podłoża na 

głębokość projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na składowisko Wykonawcy 

wraz z utylizacją ziemi z wykopu. 

Projektant: 

 

mgr inż. Maksymilian Leśniak ………………………………………………… 

 

mgr inż. Paweł Kudelski …………………………………………………. 

 

mgr inż. Grzegorz Rychel …………………………………………………. 

 

mgr inż. Wojciech Dryś …………………………………………………. 

 

mgr inż. Marcin Koszera …………………………………………………. 

 

mgr inż. Piotr Czerski …………………………………………………. 

 

Sprawdzający: 

 

mgr inż. Piotr Lasocki …………………………………………………. 
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