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zalącznik nr2 zgodność lokaliŻżcji operacji

zdodność lokanŻcil ole.acii wnikai.coi z:

Uńoł! ni 00146,6030-L]M]l3o211l11 z dn]a 22a22a12 z p'żnie]szym Żm]anań oka Żac].
]nwestycj wo]ewódfu pomoske powal slarogardzk gńina sbroqaln GdańŚki. mejsĆÓrcść
Dąbrówka dŻ ałka 233ł obĘbgeoduy]ny n.0102 4olvfikowańo na podsbwie:

1' Plo]ekt bJdowany budowa budynku toa et Ż pońeszżenem qogpodarczym jako ŻapeÓza

zaĘĆżnił nr 4 dokumenLc'a zdjećIowa.

pżykanalika kana zac] gnitane] ze zb omkień bezÓdpł}vowym d a budynku loa et zaĘaniknl4

3' Prc]ekl budow ancł}konawPy b'anża e€ktrycna -zl.ącżnlk nl,{dokunedacF zdjęciowa'

4. De.yŻia połoena M budowę wydaia pżeŻ slaros(ę slaroga.dzk€go z'ącznik nr,r

w 't'

6. nloma.]aPlNBoniewniesen! pzysląpeiia do uŻVlkowana

złąenik ńl 4 dokum€nbcja zdjęciowa'

7' nwentalyzaÓja geodezyjna powkonawza ' załącŻnik nr4 dókuńe acjazdjęciowa

a' og ędz ny m eFca rea ac] proieklu -z.Ę*nik ńl4 dokumentacja zdjęciowa.



l' Wvkonanie rcból hudowlanvch wvnikaiacvch z kosżoBsu ofeńoweoo ''BUDowAzAPLEcz'A
SOCJALNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO WR]AZ Z TOWARZYSZACA INFMSTRUKTURA
TEcHNlczNA w MlEJscowoścl DABRÓWKA" omz Proieklu budowlaneoo _ budowa
budvnku loale1Ż Domi*zczeniem oGlodarczvń i.ko adeua boiska sDoltoweoo: Póiektu
budowlaneoo budow w ń.tżńei ińsblacii wÓdociaoowei i kanalizaĆii sanjt.mei ore
oakanalika kanaliżacii śańilańei ze zbiomikiem bezodDMłowm dla budvnku toalel:

Proiaklobudowlanowkonawczeoobmnża€leklBanary€{fikowanona.od.t.wi.:
1' PlotÓkól odbiofu robótlkońcowy) załą2nik nl4 dokumenbĆja Żdjęciowa'

2 ogęd:iy ń ejs* rcalizac] plo]ekl! mieFcMośó Dąbrcwka ŻalącŻn* t4 dok!ńeńl.cF

3' Dzienn k budÓwy zaĘcznik ni4 dokumedacFzdję.iowa'
.{' P.o]€kl budowany zcuetrĆń gospÓdalżym ]ako uape.za

zaĘcŻnik nr 4 dokumenlacja zdjęciowa'

5' P.o]€kt budowany ! kana zac]i san|lame] olł
pżyka alika k6ia zacjiSanilamer ze Żbiomikem b9odp!,vowym dla b udynku loalel załącżnik ńI

4 dokum€nbcF zdjęciowa'

branża e eltryana.załącznik nr4dokume acF zdjęcjowa.

Droiektów budowlanvch - ooŻ' ńl1ł2' 1413' 211' 40_14' 46_17' 54_56.67a' 69_70 72_74.33.37'

10lr04' 109 uznaie śE z!qlon

zalącznik nr3 -ŻgÓdność z.slawi6nń że7Ówo finansoweqo z ćalizacji oeeńcji

1' Plolokół odb U rcbó' (koimN}) zaĘznjknr4dokumenlacjazdjęciowa'
2' oq ę']ziny m ejsca rca Żacr projeklu m eF.owość DąbróWka _ załąenik ńl4 dokumenbcja

załącznik nl a dokumenbcia zdięciowa

-t



olarciu o w' kosnoNs ofeńow o@ W. Dri€łtv budowlane _zgodniezaląćz.ikiem nr3a'
Pożycje W' *osnorysu oreńowego nr:32'39 Żoslały łykonane na dachu oa na €lewacji, w
*iąŻk! ż.zyń nie było możliwe dokonani€ pełnego obmiaru' wlkonanesąŻgodnie z opisem i

B lókalizacjach wsk zanych w pojekcie, wDiązku z poyyższym Uznaje się je Ża wykonani.

żqodni.ż pójekleń budow anyń'

1. spBwowanie nadzoru inwesroEkieoo zwervrikowano na lodsbwle:

ąb'ów€' załącznik 4 dokumedacF Żd]ęciow2.

,. PrÓlÓkół odb sU rcból (końŃł}) zaĘcznik r 4 dokumenlacja zdjęciosa
7alą' /nil nra dorumerld.iJ,die.'osJ

r prob sucze nościinsia acj wodo. ągowyclr uzia]€ s'ę Ża wykonane na podslaw]e:
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Dof'v.ą'| proi.kfu 
''l]udol'a 

btdynku so.i.lncgo nn boisku n'iojskifu }r D4l,.{nvcĆ
(łlhł slirog..d (;dińs*i'' realiŻoNxnego \Y nn.ch d7illxnit ]]a wdra'rnic
lokłhlch ś.xlcgii r0zlvoiu dlr oPćrrtji. klót odoorvildrjł nlrunkonr przlz|lni!
pońocy rv rrnri.h d7illini!,,()dnosr i.o/łój lvli''' znlk sln'lNr Llłlll_69]0_

oswrr\DcztrNrri

N Zliązlu Ż lealjŻicja proj.klt] .!!doln Lrunynl soc]dne_lo na boiskl \i.jsUnr }
Dąbló\c cn]]Di skj!e.Id cd.ński on]nra sl.loPird cdfuiski{]j.ślja
l. snvic]nzoDo traŚęPLlj.]ą .oŻbi.znośi: w ]tosłolysic oli ow),]t plhlla.obudolę 1'] Drlr
.blŻcż\ beboollch lv ]!].Jch Ż anLa Ll\b do$xno ?l] ]nh oLnzeż\ bebnos1clr

Gnrirra slłrolard Gdaliski onYiancza. Że ńŻnjc! poniędz! pl.lenr a N]koDanjcDr zadnix
\anika Ż tcgo' zc Florckt I.clui.zn} |i. pltcyŻLli. sz.zcgólow. gdzje ]niało hlć ob./o/e' n
gdzje kra\ęl|ik w Z|iąrLu Z lyr! olrrzeŻa dodal]iolo Zosu]o Lńldo\a0e l $],końc7-enie
chodlika do ś.ia Jo hulJnku' 6l]nM ]cdnocŻenric osljadcŻŁ 7c 2dani. \! lYn] 7ak]lsi.
l0nd. ŻExhŻÓlrnd l!.d.ie z dokUfu eńIaĆją 1!dlnicŻÓł

2 strlicdzono n!ŚepLLiącąrozbicŻnośi bllk ko]niika z Pcv \\ nnr.clr poŻ kmlizacj.

cnrina sl.Loeard cdańsli ośsiadcza, Ze z po\od 1l\.ią.ych prz}_.otosali do i[prcz) Z

P],ycllń Ólgłnila.Jil1]'ch G}vobodnc ponEzxnjc si9 po lc]lni. plicu F.Ż.d !bi.klcń)
!] li]o!. 7lcnron([rno k.nljtrc]t qco1]'la.)ji! dla kxdlLizx.ji cnóu zobo*i.t?lL. siq d.
nielnłoc7ne.(. |.4r'nj.enix zxdxnix do n 

jel{o!l.Eo nanD.

FurlDeisk j Fundusl Roln)_ na żecz Roz\loju obsŻaró{ wiciski.h
Flr.|J ]o$eśuiąca lv oLrs7!l] lvj.]ski.
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