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UWAGI:

1. Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych podlegających

inwentaryzacji, a nie zainwentaryzowanych.

2. Wszystkie wymiary podano w metrach.

3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie przed

przystąpieniem do kolejnych etapów budowy oraz zamiawianiem produktów

budowlanych, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z

nadzorem autorskim.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.

5. Bilans terenu znajduje się w części opisowej niniejszego opracowania.

6. Wszystkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

LEGENDA:

Granica opracowania = zasięg oddziaływania ≠ granica działki

Istniejące utwardzenia z kostki brukowej betonowej

Projektowane utwardzenia z kostki brukowej betonowej

Projektowane budowle kolumbarium

imię i nazwisko nr uprawnień i specjalność podpis

projektował

branża

temat rysunku

faza projektu

inwestycja

inwestor

data opis zmian i uwagirewizja

87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 196, działka ewid. nr 89/9 z obrębu nr 40
Budowa kolumbariów na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu

87-100 Toruń, ulica Bolesława Chrobrego 105-107
Urbitor Sp. z o.o.

dataskalaformatkod obiektu rewizjanr rys.

opracował

sprawdził

funkcja

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie X-BUD
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie

i dokonywanie zmian w całości lub części bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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Project cannot be used or reproduced in part or as whole without the consent of the Designer.

Reproduction or use without written permission of the Designer is prohibited.

tel./fax +48 56 654 0648, www.XBUD.com.pl
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