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BUTOH W‡odzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15     85-065 Bydgoszcz

Obiekt:

Przedmiot opracowania:

Stadium

Data Skala Nr rysunku

Sprawdzaj„cy

Uprawnienia Podpisy
KONCEPCJA

mgr in¿. W.Palicki
UAN-KZ-7210/278/87

upow. do sporz. proj. dróg,

typ. most., przep.

KUP/0126/POOD/08

bez ograniczeæ w spec. drogowej
Uprawn. do projektowaniamgr in¿. Robert Jakielski

KUP/3/POOK/03
w spec. konstr.budowlanej

mgr in¿. M.Kostrzewa

w Bydgoszczy

Drogi dla rowerów

Projektanci

z budow„ infrastruktury dla ruchu rowerowego

do Ronda Grunwaldzkiego

od ul. Kraszewskiego

w Bydgoszczy na odcinku

Przebudowa z rozbudow„ ul. Grunwaldzkiej

KWIECIEÑ 2015

Przekroje poprzeczne

1:1000

zmienna (od 2,9 do 6,8m)


