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Kategoria obiektu  

 XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe  - współczynnik kategorii obiektu  -  1,0 
    - współczynnik wielkości obiektu -  1,0 

 XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 
kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe - współczynnik kategorii obiektu  -  8,0 

    - współczynnik wielkości obiektu -  1,0 

 
Działki objęte wnioskiem o zgłoszenie:  

 nr 59, 34, 29/2 obręb 172  

 

Inwestor:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
ul. Toruńska 174 a  ;  85 – 844 Bydgoszcz 
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Oświadczenie: 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994r – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz.U.2016r.poz.290 z późniejszymi zmianami) oświadcza 

się, że projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-30 roku przez:

Pan Robert Jakielski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0258/09

adres zamieszkania ul. Modrakowa 38, 86-010 Koronowo

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-QG1-X5M-T4W *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Pan WŁODZIMIERZ PALICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1869/01

adres zamieszkania ul. KOŁOBRZESKA 20/50, 85-704 BYDGOSZCZ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-4SV-FKH-T5H *

Podpis jest prawidłowy
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