
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(projektanta  ) 

o sporządzeniu projektu koncepcyjnego zgodnie z  obowiązującymi  przepisami 
oraz  zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja  niżej  podpisany: 

...........................URSZULA ANDRUSZKIEWICZ 

..............................imię   nazwisko składającego oświadczenie) 
Nr  PESEL:....................................................... 

Zamieszkały  w .   TORUNIU          ul.  SYDOWA 6B/26 

Kod pocztowy..87 - 100.....  poczta.   TORUŃ.... 

Oświadczam, że projekt budowlany   ( opracowanie  z września 2008 r......  ) 

dotyczy inwestycji  ( podać rodzaj inwestycji ) 

. ,, Zaplecze socjalne przy boisku sportowym ORLIK2012” 

   w miejscowości Zawieś Mała gmina Zawieś Wielka   

.......................................................................................................................................... 

opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora ) 

Urząd  Gminy Zawieś  Wielka   ul. Handlowa 7 

87-134....Zławieś Wielka..................................................... 

został   sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  

wiedzy  technicznej. 
 
 
 
 
 
Data złożenia  oświadczenia     Czytelny   podpis 
        Składającego  oświadczenie 
 
.Toruń    31– 09 - 2008.....                    ………………………………………………. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(projektanta  ) 

o sporządzeniu projektu koncepcyjnego zgodnie z  obowiązującymi  przepisami 
oraz  zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja  niżej  podpisany: 

...........................HUBERT  RYNKOWSKI 

..............................imię   nazwisko składającego oświadczenie) 
Nr  PESEL:....................................................... 

Zamieszkały  w .   TORUNIU          ul.  STORCZYKOWA 64 

Kod pocztowy..87 - 100.....  poczta.   TORUŃ.... 

Oświadczam, że projekt budowlany   ( opracowanie  z września 2008 r......  ) 

dotyczy inwestycji  ( podać rodzaj inwestycji ) 

. ,, Zaplecze socjalne przy boisku sportowym ORLIK2012” 

   w miejscowości Zawieś Mała gmina Zawieś Wielka –wewnętrzna instalacja 

 wod.-kan. i c.w.u. wraz z wentylacją.  

opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora ) 

Urząd  Gminy Zawieś  Wielka   ul. Handlowa 7 

87-134....Zławieś Wielka..................................................... 

został   sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  

wiedzy  technicznej. 
 
 
 
 
 
Data złożenia  oświadczenia     Czytelny   podpis 
        Składającego  oświadczenie 
 
.Toruń    31– 09 - 2008.....                    ………………………………………………. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 
(projektanta  ) 

o sporządzeniu projektu koncepcyjnego zgodnie z  obowiązującymi  przepisami 
oraz  zasadami wiedzy technicznej 

 
 
Ja  niżej  podpisany: 

...........................HENRYK WTCZAK 

..............................imię   nazwisko składającego oświadczenie) 
Nr  PESEL:....................................................... 

Zamieszkały  w .   TORUNIU          ul.  DOŻYNKOWA 44A 

Kod pocztowy..87 - 100.....  poczta.   TORUŃ.... 

Oświadczam, że projekt budowlany   ( opracowanie  z września 2008 r......  ) 

dotyczy inwestycji  ( podać rodzaj inwestycji ) 

. ,, Zaplecze socjalne przy boisku sportowym ORLIK2012” 

   w miejscowości Zawieś Mała gmina Zawieś Wielka-   

- branża elektryczna 

opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora ) 

Urząd  Gminy Zawieś  Wielka   ul. Handlowa 7 

87-134....Zławieś Wielka..................................................... 

został   sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  

wiedzy  technicznej. 
 
 
 
 
 
Data złożenia  oświadczenia     Czytelny   podpis 
        Składającego  oświadczenie 
 
.Toruń    31– 09 - 2008.....                    ………………………………………………. 
     
 


