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1. Oświadczenie projektantów 

 

Warszawa, dnia 12.07.2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (wg aktualnego stanu prawnego) 

Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany pt. „PROJEKT REMONTU 

NAWIERZCHNI BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE 86 LO  IM BATALIONU ZOŚKA PRZY 

UL. GARBIŃSKIEGO 1  WARSZAWIE” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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 2. Uprawnienia Projektanta 
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3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów 

 

 

 

 

 



Projekt remontu nawierzchni boisk szkolnych   86 Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu Zośka  przy  ul. Kajetana 
Garbińskiego 1  WARSZAWIE  

 

 
 
DFF PROJEKT – JACAK FIUK  Jaworowa 38, 05-830 Nadarzyn    tel.: 601 43 27 34 
w w w . d f f p r o j e k t. p l 

12 lipca 2017 

8 
 

CZĘŚĆ B. PROJEKT  

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni boisk szkolnych na terenie 86 LO 

im. Batalionu Zośka  przy ul. Kajetana Garbińskiego 1 w Warszawie. 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Wizja lokalna 

 Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne 

 Mapa do celów projektowych dla terenu 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Nawierzchnie boisk szkolnych będące przedmiotem opracowania znajdują się na terenie 

86 LO im. Batalionu Zośka  przy ul. Kajetana Garbińskiego 1 w Warszawie są 

zniszczone i kwalifikującą się do wymiany.  

A. boisko do szkolnej piłki nożnej lub piłki ręcznej o wymiarach 46x24m i nawierzchni 
typu plextrac 

B. boisko do koszykówki o wymiarach 28,5x16m i nawierzchni typu plextrac 

C. boisko do siatkówki o wymiarach 20x11m i nawierzchni typu trawa syntetyczna 

Nawierzchnie wykonano na podbudowie: 

 asfaltobeton grysowy zamknięty gr. 3cm 

 asfaltobeton grysowy otwarty gr. 4cm 

 podbudowa betonowa 3-7,5 gr.15cm 

 podsypka piaskowa gr.10cm 

 

  

    zdj. Odwodnienie liniowe  
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               Zdj, Stan istniejący boisko do koszykówki nawierzchnia plextrac 

 

Zdj. Stan istniejący boisko nawierzchnia z trawy syntetycznej  
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Zdj.  Stan istniejący nawierzchnia plextrack 

 

4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu  

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, a obsługa komunikacyjna będzie się 

odbywać tak jak dotychczas. Wymieniona zostanie jedynie wierzchnia warstwa boisk 

szkolnych z zachowaniem istniejącej podbudowy. Geometria boisk pozostaje bez zmian.  

 

4.1 Remont nawierzchni boisk szkolnych swoim zakresem  obejmuje: 

 usunięcie wierzchniej warstwy wykończeniowej (plextrac, z boisk do piłki nożnej i 

koszykówki , trawa syntetyczna na  boisku do siatkówki ) i oczyszczenie istniejącego 

betonu 

 oczyszczenie uszczelnienie i wypoziomowanie odwodnienia liniowego, uzupełnienie i 

wymiana zdegradowanych rusztów. Udrożnienie wpustów odpływowych.   

 regulację wysokościową obrzeży  (demontaż  obrzeży wraz z ławami, wykonanie nowych 

ław z betonu B15, powtórne ustawienie obrzeży)  

 Przy demontażu obrzeży wycięcia nawierzchni dokonywać od strony alejek 

komunikacyjnych po ustawieniu obrzeży wycięte pasy  uzupełnić kostką brukową 

 wykonanie nowej warstwy wykończeniowej typu 2S (spadek max 1%) 

 Remont nawierzchni boiska szkolnego do piłki siatkowej swoim zakresem  obejmuje: 

·           usunięcie wierzchniej warstwy wykończeniowej (trawa syntetyczna zasypowa) 
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·           oczyszczenie podbudowy istniejącej wykonanej z  mieszanki asfaltobetonowej. 

·           regulację wysokościową krawężników (demontaż obrzeży wraz z ławami, wykonanie 

nowych ław z betonu B15, powtórne ustawienie zdemontowanego krawężnika) 

·           wykonanie nowej warstwy wykończeniowej z nawierzchni syntetycznej poliuretanową 

grubości min. 16mm (8+8). 

 

 

Zdj przykładowe widok przekroju warstw nawierzchni  

 

5. Projektowane nawierzchnie 

5.1. Nawierzchnie boiska do piłki nożnej , koszykówki, siatkówki  

Projektuje się nową jednorodną nawierzchnię syntetyczną poliuretanową grubości min. 

16mm (8+8). Jest to nawierzchnia przepuszczalna.   

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone 

wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości 

Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej 

warstwie produktu powinny należeć min do kategorii 1. 

Zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  poniżej o 

wartościach podanych  w mg/l:  

a)            DOC - po 48 godzinach: ≤  7,5(Mg/l) 

b)            łów (Pb):  < 0,005(Mg/l) 
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c)            kadm (Cd): < 0,0005(Mg/l) 

d)            chrom (Cr): < 0,005(Mg/l) 

e)            chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/l) 

f)             rtęć (Hg): < 0,0002(Mg/l) 

g)            cynk (Zn): ≤ 1,1(Mg/l) 

h)            cyna (Sn): < 0,005(Mg/l) 

Nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne nie mniejsze niż określone w normie PN EN 

14877: 2014 z zastrzeżeniem, że grubość nawierzchni musi wynosić min.16 mm (8 mm+ 

8mm). 

Warstwa dolna  nawierzchni to  mieszanina granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm, 

połączonego  lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. 

Układana  mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki do mas poliuretanowych 

(np. Planomatic). 

Granulat gumowy SBR  jest mieszany  z systemem poliuretanowym (PU).  Grubość warstwy 

ok. 8 mm. 

Warstwa górna składa się z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z 

systemem poliuretanowym (PU). Grubość warstwy wynosi  ok. 8 mm. 

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1.         Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 

2.         Atest Higieniczny PZH lub równoważny, 
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3.         Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego  

wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające 

wymagania minimalne wyszczególnionych zawartości metali ciężkich 

4.         Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię. 

5.         Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, 

6.         Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 

 

5.2. Podbudowa Nawierzchni  

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 

zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa musi być ograniczona  od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu min B15 z oporem lub 

odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy 

wyprofilować spadek  o wartości max 1,0%. 

Istniejąca podbudowa - niewielkie pęknięcia należy oczyścić i spiąć klamrami (w przypadku 

znacznych uszkodzeń, załamań należy wyciąć pas szer od 0,5m i uzupełnić betonem 

rozkruszyć i wykonać od nowa podbudowę). 

 

6. Ukształtowanie wysokościowe 

Dowiązano się do istniejących rzędnych i zachowano istniejące spadki. 

7. Zieleń  

Trawniki i zieleń naruszone podczas prac remontowych należy odtworzyć po zakończeniu 

prac. W tym celu  uzupełnić powierzchnię , ziemią urodzajną o warstwie min 10cm z 
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dodatkiem kompostu i torfu , po wałowaniu powierzchnię obsiać mieszanką traw , min 2kg 

/100m2. 

8. Zestawienie wymiarów  nawierzchni do wymiany  

Boisko do piłki nożnej –  46,00 x 24,00 m      nawierzchnia z granulatu EPDM  

Boisko do koszykówki –  28,50 x 16,00 m      nawierzchnia z granulatu EPDM  

Boisko do siatkówki –      20,00 x 11,00 m      nawierzchnia z granulatu EPDM 

 

9. Prace dodatkowe 

 Demontaż istniejących bramek , Montaż bramek do piłki nożnej. 

Wymiary bramki:ok 3x2m, wymiar analogiczny do istniejących, głębokość ok 80 w górnej 

części do ok /100cm w części dolnej (góra/dół); Rama bramki z  profili  aluminiowych 

owalnych min 100/120mm, wzmocniony.  Montaż słupków bramki z pomocą tuleji 

osadzonych w fundamentach  Mocowanie siatki do ramy za pomocą haczyków; Pałąki 

podtrzymujące siatkę składane; siatka   Oczko 10x10cm; Polipropylen bezwęzłowy; Grubość 

splotu 5 mm;  Kolor: srebrny lub biały. Wyrób powinien posiadać  Certyfikat bezpieczeństwa 

wydany przez Instytut Sportu 

 Demontaż skoczni wzwyż - wywieść piasek, wykonać i wyprofilować obrzeża 

wyniesione do 6 cm pow poziomu nawierzchni, całość uzupełnić ziemią  ogrodniczą z 

dodatkiem torfu i kompostu, głębokośc do gruntu rodzimego.  Tak przygotowany obszar 

obsadzić krzewami typu jalowiec chński Mint Julep 3 szt (wys. 60cm) , tuja szmaragdowa 3 

szt, (wys 60 cm) krzewy liściaste typ Berberys  5 szt i trzemielina 5zt. Powierzchnie osypać 

warstwą 3 cm z kory drzewnej. 

Malowanie osprzętu konstrukcje koszy na boisku  do koszykówki . i boisku do piłki nożnej . 

Łącznie znajduje się 6 stalowych konstrukcji wsporczych koszy do gry. Konstrukcję należy 

oczyścić etapowo:  wstępne oczyszczanie usuwające zgrubnie luźne zanieczyszczenia oraz 

zanieczyszczenia jonowe 

właściwe oczyszczanie usuwa starą powłokę malarską, produkty korozji, nadaje powierzchni 

odpowiedni profil chropowatości. Powierzchnie zatłuszczone, pokryte pyłami przemysłowymi, 

osadami solnymi itp. powinno się umyć wodą pod wysokim ciśnieniem (aparat typu Karcher) 

a następnie przystąpić do właściwego oczyszczania. Powierzchnie gdzie możliwe jest 

występowanie zanieczyszczeń jonowych, powinno się po właściwym oczyszczeniu umyć 

czystą wodą z dodatkiem odpowiedniego inhibitora korozji. 
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Na przygotowana powierzchnię nakładać farbę za pomocą wałka. Dobór farbą : zastosować 

farbę przeznaczoną na stare powłoki i rdzę np. alkidową  

10. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu nie ulega zmianie. 

11. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

budowlanej lub terenu 

Nie ulegają zmianie. 

12. Dane informacyjne dotyczące inwestycji 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa  pl. Bankowy 3/5 Warszawa ,Reprezentowane 

przez Dyrektora 86 Liceum Ogólnokształcącego im Batalionu Zośka przy ul. Kajetana 

Garbińskiego 1 w Warszawie.  

Obiekt: kat 8  

Lokalizacja: ul. Grabińskiego w Warszawie, działka nr ew.  145 obręb   6-07-03  

13. Rejestr zabytków 

Nie dotyczy 

14. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w 

granicach terenu górniczego. 

15. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska. 

Realizacja inwestycji i urządzeń towarzyszących na omawianym terenie: 

 nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego, 

 nie stanowi zagrożenia dla otoczenia pod względem emisji hałasu 

 projektowane użytkowanie obiektów nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na 

powierzchnię terenu. 

 nie oddziałuje szkodliwie na środowisko oraz nie jest zaliczony do przedsięwzięć 

wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 
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Projektowana budowa nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

ludzi. 

 

16. Uwagi 

 Niniejszy opis należy rozpatrywać wraz z wszystkimi rysunkami oraz projektami 
branżowymi gdyż stanowią integralna całość. 

 Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków 
koniecznych do właściwego montażu oraz ich prawidłowego funkcjonowania zgodnie z 
zaleceniami producentów. 

 Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i 
konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać 
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi, i przewidzianymi przez 
producentów danych produktów, i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez 
Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi, i instrukcjami producentów. 

 Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Wykonawca 
powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, 
a o wszystkich niedokładnościach natychmiast poinformować projektanta 

 Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów, 
wymogów ppoż, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

 W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz Polskimi Normami. 

 Warunki pożarowe dla obiektu nie ulegają zmianie w stosunku do stanu istniejącego 

 

17. Spis rysunków  

01.00         - Mapa do celów projektowych  

01.01 – Projekt zagospodarowania terenu 

01.02  - rzut geometrii boiska PN   

01.03 -  rzut geometrii boiska PK 

01.04 – rzut geometrii boiska PS 

01.05        –Przekroje  
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PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI BOISK 

SPOTROWYCH NA TERENIE  LO 86 IM BATALIONU ZOŚKA  PRZY UL. KAJETANA 

GARBIŃSKIEGO 1   WARSZAWIE 

OBIEKT: 

Liceum Ogólnokształcące nr 86 przy ul. Kajetana Garbińskiego 1  w Warszawie 

 

INWESTOR: 

Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5 Warszawa 

PROJEKTANT: 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

Paulina Suchenek-Descours Nr upr. MA/074/10 
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1. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw 

Nr 120 poz.1126). 

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. 

Przedsięwzięcie pod nazwą „PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI BOISK 

SPOTROWYCH NA TERENIE  LO 86 IM BATALIONU ZOŚKA  PRZY UL. KAJETANA 

GARBIŃSKIEGO 1   WARSZAWIE , obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 rozbiórkę istniejących nawierzchni  

 wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudową lub uzupełnieniem podbudowy 

 założenie trawników i nasadzenia zieleni  

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są: 

 Sieci uzbrojenia terenu: 

 Kable energetyczne i teletechniczne, 

 Wodociągi, 

 Kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

 sieć ciepłowicza 

 Budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 86  

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie mogą powodować nie zabezpieczone elementy konstrukcji oraz instalacji 

znajdujące się w obszarze opracowania. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

jest także nie przestrzeganie przepisów BHP. 
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5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

Zagrożenia: 

 ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu 

dojazdu do posesji; 

 praca koparki przy wykonywaniu korytowania i załadunku nadmiaru gruntu na 

samochody do wywozu, 

 praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyładowcze dowożące 

kruszywo – podczas wykonywania podbudowy 

 wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych; 

 odsłonięte sieci uzbrojenia terenu podczas robót ziemnych; 

 przenoszenie ciężkich materiałów; 

Wskazania: 

 zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie 

robót drogowych, 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m, 

 Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać 

będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych Każda z 

wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej 

wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 

przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia 

powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 

umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 

Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która 

została im przekazana w trakcie szkolenia. 
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Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 

szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 

szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w 

punkcie 4. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym 

pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. Wskazanie 

środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

 prawidłowe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne,  

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w 

porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych 

osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 
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 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

 wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, 

zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby 

nieupoważnione, etc.), 

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 

umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na 

budowie. 

 
 
 

Opracowali: 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

Paulina Suchenek-Descours Nr upr. MA/074/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


