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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z późń. zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 470 z późn. 

zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

[6] Norma PN-84-S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 

[7] PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, 

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 

[9] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

[10] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 250, 

[11] Uzgodnienia z Inwestorem, 

[12] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego, 

[13] Umowa nr ZZM/U/II/70/IM/298/2020 z dnia 16.06.2020 r., 

[14] Projekt budżetu obywatelskiego nr BO.D1.31/19 ZIELOY KAZIMIERZ – posadzenie drzew 

na ul. św. Wawrzyńca 
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2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

ul. Reymonta 20 

30-059 Kraków 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja wprowadzenia zieleni wysokiej i niskiej dla całości 

ul. św. Wawrzyńca. Dwa wybrane obszary koncepcji, tj. obszar na wysokości budynku nr 12 oraz 

obszar na wysokości działek 124/1 i 122/4, zostaną zrealizowane w ramach zadania budżetu oby-

watelskiego [14]. 

4. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje: 

• przebudowę i budowę istniejących chodników, 

• przebudowę istniejących zjazdów, 

• budowę zieleńców wraz z wprowadzeniem zieleni, 

• budowę obiektów małej architektury, 

• zmianę istniejącej organizacji ruchu.  

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowana inwestycja położona jest w centralnej części miasta Kraków (dzielnica I Stare 

Miasto), województwo małopolskie.  

Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu "Kazi-

mierz". 

Inwestycja znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – układ urbanistyczny Ka-

zimierza ze Stradomiem, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-12. Obszar ten został 

także uznany za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”.  

Ulica św. Wawrzyńca stanowi drogę jezdnojezdniową o nawierzchni z kostki kamiennej. Na od-

cinku od skrzyżowania z ul. Bożego Ciała do skrzyżowania z ul. Gazową obowiązuje ruch dwukie-
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runkowy, na pozostałym – jednokierunkowy. Wzdłuż ulicy obustronnie zlokalizowano chodniki. Na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Bożego Ciała do skrzyżowania z ul. Gazową w ciągu ulicy wyznaczono 

obustronnie miejsca postojowe przeznaczone do parkowania równoległego. Na pozostałym odcin-

ku wyznaczono miejsca do parkowania ukośnego po stronie numerów parzystych.  

Na odcinku od budynku nr 15 do skrzyżowania z ul. Starowiślną w jezdni zlokalizowano torowi-

sko.  

Ulica jest oświetlona.  

W obszarze ternu objętego niniejszym opracowaniem występują: 

• doziemne sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, 

• napowietrzne sieci elektroenergetyczne, 

•  doziemne sieci teletechniczne, 

• wodociągi, 

• gazociągi, 

• ciepłociąg, 

• sieć kanalizacji ogólnospławnej. 

6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Projekt przewiduje przebudowę ul. św. Wawrzyńca w zakresie umożliwiającym wprowadzenie 

zieleni zgodnie z projektem przedstawionym w ramach budżetu obywatelskiego [14].  

W ramach projektu przyjęto jezdnię o szerokości zmiennej w zakresie 2,50- 2,57 m prowadzącą 

jeden kierunek ruchu od skrzyżowania z ul. Bożego Ciała i ul. Bonifaterską do skrzyżowania 

z ul. Starowiślną. Wzdłuż jedni przyjęto kontrapas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5m.  

Projekt zakłada zmniejszenie liczby stanowisk postojowych do 50. Przyjęto stanowiska do par-

kowania równoległego, które odbywać się będzie na wyznaczonych pasach postojowych o szero-

kości 2,0m. Wzdłuż pasów postojowych zaprojektowano bezpieczniki o szerokości 70 cm. Bez-

pieczniki zostaną oddzielone od krawędzi jezdni krawężnikami kamiennymi 20x30. Ich nawierzch-

nia wykonana zostanie z kostki brukowej maltańskiej.   

Pozostała szerokość jezdni zostanie przekształcona w zieleńce o szerokości zmiennej o zakresie 

2,00-2,50 m. W zieleńcach przyjęto roślinność niską i wysoką, opisaną w punkcie 7. Zieleń.  W zie-

leńcach ukształtowano także miejsca pod obiekty małej architektury, tj. ławki czy stojaki na rowe-

ry. Projektowane zieleńce obramowane zostaną betonowym obrzeżem 8/30.  
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Projekt przewiduje także przebudowę istniejących chodników. Przebudowa obejmować będzie 

ich dostosowanie wysokościowe do przyjętych rozwiązań. Nawierzchnia chodników zostanie wy-

konana z kostki betonowej maltańskiej.  

Projektowany układ przedstawiono na rysunkach nr D-2 Plan sytuacyjny. 

6.2. ZAKRES PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W RAMACH BO 

W ramach umowy [13] zakres robót przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatel-

skiego obejmuje dwa uprzednio wybrane obszary, tj.: 

• OBSZAR 1 – obszar na wysokości budynku nr 12; początek obszaru przyjęto w km ok. 

0+183.00, natomiast koniec – ok 0+223.00. W ramach projektu na tym obszarze zosta-

ną przebudowane istniejące zjazdy wraz z chodnikiem. Chodniki będą posiadać zmienną 

szerokość w zakresie 3,00 – 3,30 m. Szerokość przebudowywanych zjazdów została do-

stosowana do stanu istniejącego. Krawędź nawierzchni zjazdów zostanie oddzielona od 

krawędzi nawierzchni jezdni krawężnikiem kamiennym 20x30. Obramowanie zjazdów 

na długości zieleńców stanowić będzie krawężnik betonowy 15x30. Na szerokości 

chodnika zjazdy zostaną wyróżnione poprzez zastosowanie innego rodzaju nawierzchni 

– kostki kamiennej. Pomiędzy zjazdami przyjęto zieleńce o szerokości 1,80 m. W zieleń-

cach nasadzona zostanie roślinność niska (krzew Berberys thunbergii ‘Green Carpet’).  

• OBSZAR 2 – obszar na wysokości działek nr 124/1 i 122/4 obr. 12 Środmieście; początek 

obszaru przyjęto w km ok. 0+262.00, natomiast koniec – ok. 0+325.00. W ramach pro-

jektu na tym obszarze przyjęto przebudowę istniejącego chodnika. Na długości obszaru 

przyjęto pas postojowy, w którym wyznaczono 8 stanowisk do parkowania równoległe-

go o wymiarach 2,00 x 6,00 m. Wzdłuż pasa postojowego zaprojektowano bezpiecznik 

o szerokości 0,70 m. Nawierzchnia bezpiecznika zostanie wykonana z kostki brukowej 

maltańskiej. Obszar 2 zlokalizowany jest obok strefy foodtruck’ów, w związku z czym 

w projektowanym zieleńcu wyznaczono strefę wypoczynku wyposażoną w obiekty ma-

łej architektury, tj. ławki oraz kosze na śmieci. W obszarze wyznaczono także miejsce 

przeznaczone na stojaki rowerowe. W zieleńcach oraz ławkach nasadzone zostaną na-

stępujące gatunki: Sedum spectabile, Sesleria autumnalis, Sesleria caerulea, Carex 

morrowii ‘Irish Green’, Carex muskingumensis ‘Sycyn’. W zieleńcach przewidziano także 

miejsce na zasadzenie 5 sztuk grabu pospolitego. 
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6.3. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany układ drogowy zostanie dowiązany wysokościowo do istniejącej nawierzchni 

jezdni ul. św. Wawrzyńca oraz do przyległej zabudowy.  

Spadki podłużne dla projektowanej inwestycji pozostaną niezmienne. 

Przyjęto spadek podłużny chodnika oraz bezpiecznika skierowany w stronę jezdni, o warto-

ściach w zakresie 1-3%.  

Krawężniki oddzielające pas postojowy od nawierzchni bezpiecznika zostaną wyniesione na 

wysokość h=+10 cm, względem nawierzchni jezdni. 

Obrzeża zastosowane w projekcie zostaną wbudowane na wysokości w zakresie 0-5 cm.  

6.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Projektowane przekroje normalne i konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono 

na rys. nr D-3.  

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w analogii do Katalogu [8].  

Projekt nie zakłada wymiany istniejącej nawierzchni na jezdni ul. św. Wawrzyńca. 

Zgodnie z ww. katalogiem wymagane są następujące wartości wtórnego modułu odkształcenia 

na szczycie poszczególnych warstw: 

• grunt rodzimy - E2≥80 MPa. 

Głębokość przemarzania gruntu dla terenu miasta Kraków przyjęto o wartości hz=1,0 m  

na podstawie Katalogu [8]. 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:  

KONSTRUKCJA N1 (CHODNIK) 

- 8 cm  Warstwa ścieralna z kostki brukowej maltańskiej - kolor czerwony 
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 25 cm  Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/31,5 mm 

RAZEM 36 cm  
 

KONSTRUKCJA N2 (BEZPIECZNIK) 

- 8 cm  Warstwa ścieralna z kostki brukowej maltańskiej - kolor szary 
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 25 cm  Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/31,5 mm 

RAZEM 36 cm  
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KONSTRUKCJA N3 (ZJAZDY) 

- 10 cm  Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 
- 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 20 cm  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frakcja 0/31,5 mm) - w-wa górna 
- 20 cm  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frakcja 0/63 mm) - w-wa dolna 

RAZEM 55 cm  
 

6.5. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

Projektowane szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. D-3.  

W projekcie uwzględniono: 

• „K1” - krawężnik kamienny (granitowy) 20x30x100 posadowiony na ławie betonowej 

z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15, ułożony na warstwie podsypki cementowo 

- piaskowej 1:4, 

• „K2” - krawężnik betonowy 15x30x100 posadowiony na ławie betonowej z oporem wy-

konanej z betonu klasy C12/15, ułożony na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 

1:4, 

• "O1" - obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu 

klasy C12/15, obrzeże ułożone zostanie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 

1:4. 

6.6. ODWODNIENIE 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na dotychczasowy sposób odprowadzania wód. Wody 

opadowe  zostaną zebrane poprzez istniejące wpusty drogowe do istniejącej kanalizacji ogólno-

spławnej biegnącej w jezdni ul. św. Wawrzyńca.  

7. ZIELEŃ 

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nasadzeń. We wszystkich miejscach, gdzie 

pozwalał na to przebieg istniejącej infrastruktury zdecydowano o sadzeniu drzew w gruncie. 

Drzewa należy sadzić z użyciem podziemnego systemu kotwienia i wyposażyć je w system 

napowietrzająco-nawadniający bryłę korzeniową. Sadząc należy wymienić w całości grunt 

w miejscu sadzenia, zaleca się użycie specjalnego substratu, stosowanego zwyczajowo na 

zielonych dachach. Pod żadnym pozorem nie należy stosować substratu z domieszkami hydrożelu, 

którego użycie mogłoby doprowadzić do wysuszenia gruntu w obrębie brył korzeniowych 

w przypadku braku regularnego podlewania, a w następstwie szoku fizjologicznego i obumarcia 

drzew. 
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W miejscach, w których nie jest możliwe sadzenie drzew w gruncie, ze względu na istniejącą 

infrastrukturę, celem ominięcia kolizji zastosowano donice na drzewa. Donice należy ocieplić 

styropianem i wyłożyć folią, zapewnić drenaż z kruszywa i odpływ w dnie donicy. Uzupełnić 

substratem – analogicznie do drzew sadzonych w gruncie nie stosować domieszek hydrożelu.  

Ze względu na różny sposób wzrostu rozróżniono drzewa sadzone w gruncie rodzimym - 

Ginkgo biloba ‘Blagon’ oraz Carpinus betulus ‘A. Beeckman’ a także drzewa sadzone w donicach – 

Prunus ‘Spire’, które scharakteryzowano poniżej. 

7.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN 

a) Miłorząb japoński odm. Blagon, Ginkgo biloba ‘Blagon’ 

Wysokość: 15-20m 

Pokrój: kolumnowy 

Tolerancja na: utwardzenie terenu, ubogie gleby, mróz (5a), wiatr 

Dodatkowe cechy: brak owoców, przebarwienie jesienne, donice 

Opis na planie: Gb 

 

Fot. 1 Miłorząb japoński 

b) Grab pospolity odm. A. Beeckman, Carpinus betulus ‘A. Beeckman’ 

Wysokość: 10m 

Pokrój: kolumnowy 

Tolerancja na: utwardzenie terenu, ubogie gleby, wapienne gleby, mróz (5a), susza, wiatr 

Dodatkowe cechy: przebarwienie jesienne 

Opis na planie: Cb 
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Fot. 2 Grab pospolity 

c) Wiśnia ozdobna odm. Spire, Prunus ‘Spire’ 

Wysokość: 6-8m 

Pokrój: wąsko-miotlasty 

Tolerancja na: mróz (6), wiatr 

Uwaga: brak tolerancji na utwardzenie terenu 

Oznaczenie na planie: Ps 

Dodatkowe cechy: brak owoców, miododajny, przebarwienie jesienne, donice 

 

Fot. 3 Wiśnia ozdobna 

 

Na całym terenie, bez względu na przebieg istniejącej infrastruktury, zdecydowano się na 

nasadzenia niskich krzewów okrywowych, traw ozdobnych i rozchodników, które przedstawiono 

na zdjęciach poniżej: 



12 

d) Carex morrowii ‘Irish Green’ 

  

Fot. 4 Carex morrowii 

e) Carex muskingumensis ‘Sycyn’ 

 

Fot. 5 Carex muskingumensis ‘Sycyn’ 

f) Berberys thunbergii ‘Green Carpet’ 

 

Fot. 6 Berberys thunbergii ‘Green Carpet’ 
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g) Sesleria autumnalis 

 

Fot. 7 Sesleria autumnalis 

h) Sesleria caerulea 

 

Fot. 8 Sesleria caerulea 

i) Sedum spectabile 

 

Fot. 9 Sedum spectabile 

7.2. SYSTEMY DO SADZENIA DRZEW W GRUNCIE 

Sadząc drzewa w gruncie należy zastosować system kotwienia do podziemnego mocowania 

drzew w gruncie rodzimym. Składa się z szerokiego pasa ze ściągaczem i trzech kotew. 
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Fot. 10 Przykładowy wygląd systemu kotwienia podziemnego drzew z regulacją 

Ponadto wszystkie drzewa należy wyposażyć w system napowietrzająco-nawadniający 

wykonany z rury o średnicy 60mm z integralnym wlewem z separatorem liści i zanieczyszczeń. 

Wlew musi być odporny na uszkodzenia.  

 

Fot. 11 Przykładowy wygląd systemu napowietrzająco – nawadniającego drzewa - zastosowanie w mieście 
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Ponadto w zbliżeniach do istniejących sieci należy zastosować ekrany przeciwkorzenne 

żebrowane o wysokości 60cm. Żebra kierują korzenie ku dołowi. Materiał jest elastyczny, 

wykonany z tworzywa sztucznego, co ułatwia rozkładanie. Kolejne ekrany należy łączyć z użyciem 

taśmy przeciwkorzennej. Ekrany przeciwkorzenne należy stosować w odległości 3m od centralnego 

punktu pnia sadzonego drzewa. 

 

Fot. 12 Przykładowy wygląd ekranu przeciwkorzennego z żebrowaniem+ 

 

7.3. SUBSTRAT DO SADZENIA DRZEW 

Drzewa należy sadzić z użyciem specjalistycznego substratu, zwyczajowo stosowanego do 

sadzenia roślin na zielonych dachach, gdzie są narażone podobnie jak w mieście na trudne warunki 

siedliskowe. Substrat składa się z odpowiedniej proporcji kruszyw różnych rodzajów o dużej 

porowatości i pojemności wodnej, zmieszanych z komponentami organicznymi pochodzenia 

roślinnego, które zapewniają optymalną ilość składników i odpowiednie pH. Substrat cechuje 

niewielki współczynnik osiadania, stabilna struktura, duża pojemność wodna i powietrzna oraz 

odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie. Powinien być wolny od zanieczyszczeń i 

patogenów. Należy zastosować substrat przeznaczony do intensywnych nasadzeń. Jego parametry 

to ciężar w stanie nasycenia zawierający się 0d 800 do 1400 g/l, wartość pH obojętna, zasolenie 

mniejsze bądź równe 2,5 g/l, zawartość substancji organicznych nie przekraczająca 90 g/l, 

współczynnik osiadania na poziomie ok. 1,3.  
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8. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

8.1. DONICE NA DRZEWA 

Materiał użyty do produkcji donic to stal czarna ocynkowana malowana proszkowo na kolor 

grafitowy (RAL7016). Zastosowano donice o gładkich ściankach. Waga donicy to 77kg. Są to donice 

wolnostojące, nie związane z gruntem. 

Wysokość: 90cm 

Wymiary: 100x100cm 

 

Fot. 13 Rzuty przedstawiające przyjęte rozwiązanie   

8.2. ŁAWKA Z DONICĄ (L1 - Z OPARCIEM, L2 - BEZ OPARCIA) 

Na cały terenie zastosowano ławki połączone z donicami o minimalistycznej formie. 

Rozróżniono ławki z oparciem i bez oparcia.  Ławki należy przykręcać do prefabrykowanych stóp 

betonowych wkopanych w grunt. Ze względu na bliskość istniejącej infrastruktury technicznej i 

konieczność zapewnienia możliwości łatwego demontażu ławek w przypadku konieczności 

naprawy awarii, nie należy wykonywać głębokich fundamentów. Są wykonane ze stali czarnej 

ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL7016). Siedziska należy wykonać z 

drewna egzotycznego iroko w naturalnym kolorze, impregnowanego olejem. Waga ławki to 115kg, 

w wersji z siedziskiem 150kg. 

Wysokość: 48cm 
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Długość: 275cm 

Szerokość: 90cm 

 

Fot. 14 Rzuty przedstawiające przyjęte rozwiązanie   

 

 

Fot. 15 Przykładowy wygląd  ławki bez oparcia wyposażonej w donicę 
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Fot. 16 Rzuty przedstawiające przyjęte rozwiązanie   

 

 

Fot. 17 Przykładowy wygląd  ławki z oparciem wyposażonej w donicę 

8.3. KOSZ NA ŚMIECI Z POPIELNICĄ 

Teren doposażono w kosz na śmieci o konstrukcji z profili ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo na kolor RAL 7016, wypełnionej deseczkami drewnianymi z drewna egzotycznego iroko 

zaimpregnowanego olejem. Kosz należy wyposażyć z wkład ze stali ocynkowanej i popielnicę ze 

stali nierdzewnej. Pojemność kosza to 55 litrów. Waga wynosi 38kg i kosz należy kotwić do 

prefabrykowanej stopy betonowej. Ze względu na bliskość istniejącej infrastruktury technicznej i 
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konieczność zapewnienia możliwości łatwego demontażu koszy w przypadku konieczności 

naprawy awarii, nie należy wykonywać głębokich fundamentów. 

Wysokość: 82cm 

Szerokość: 38cm 

 

Fot. 18 Rzuty przedstawiające przyjęte rozwiązanie   

 

 

Fot. 19 Przykładowy wygląd kosza na śmieci z popielnicą 

8.4. STOJAK ROWEROWY 

W części opracowania w rejonie istniejącej strefy foodtruck należy zapewnić stojaki rowerowe. 

Wysokość projektowanych stojaków od powierzchni ziemi wynosi 90cm, wysokość (łącznie  z 

odcinkiem kotwiącym), długość wynosi 22cm. Waga jednego elementu to 20kg. Stojak jest 

wykonany w całości z ocynkowanej blachy stalowej grubości 10cm, malowanej proszkowo na kolor 

RAL7016. Stojak należy wbetonować w miejscu montażu. 



20 

  

Fot. 20,21 Przykładowy wygląd stojaka na rowery, Rzut pionowy przedstawiający przyjęte rozwiązanie   

9. ORGANIZACJA RUCHU 

Na obszarze projektowanej inwestycji wprowadzono zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. 

Projekt przewiduje wprowadzenie na całej długości inwestycji jednego kierunku ruchu. W projek-

cie przyjęto zwężenie istniejącej jezdni do szerokości ok. 6m, w tym: 

• pas postojowy o szerokości 2,00 m, 

• kontrapas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,50 m, 

• pas dla ruchu ogólnego o szerokości zmiennej w zakresie 2,50 – 2,57 m.  

Na wlotach istniejących skrzyżowań przyjęto malowanie nawierzchni mające na celu dostoso-

wanie ich geometrii do nowoprzyjętych rozwiązań.  

Na etapie projektu organizacji ruchu należy uwzględnić odpowiednie oznakowanie projekto-

wanej  infrastruktury rowerowej. 

10. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu nasypów oraz wykopów pod projektowane ele-

menty. Niezagospodarowane masy ziemne, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku 

(Dz. U. 2020 poz. 797 z późniejszymi zmianami), należy odwieźć na miejsce wskazane przez 

Inwestora i zutylizować. 

 

Opracował: 

mgr inż. Bartosz Ptak 

 


