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1. Dokumenty formalno-prawne  
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1.1. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1186 z późniejszymi zmianami)  

 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu wykonany w związku z budową obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w celu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, w ramach 
zadania pn.: „Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim Szpitalu” 

 

Lokalizacja inwestycji: 

 33-300 Nowy Sącz , działka nr: 35 

Jednostka ewidencyjna: 1262201_1 Miasto Nowy Sącz 

Obręb ewidencyjny: 073  

 

Inwestor: 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 

ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz 

 

 - został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 mg inż. arch. Marta Błaszczyk Wietrzny 

 uprawnienia w specjalności architektonicznej do 

 projektowania bez ograniczeń nr MPOIA/059/2013 

 

 wpisana na listę członków Małopolskiej Okręgowej  Izby  Architektów RP 

 pod numerem: MP-1975 
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1.2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów  
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1.3. Decyzja o nadaniu uprawnień  
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1.4. Oświadczenie o zgodności dokumentacji projektowej z umową  

 

 

Oświadczam, iż dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, jak również jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz została wydana w stanie zupełnym. 

 

 

 

 

 mg inż. arch. kraj. Agnieszka Ogórek 

 so green pracowania projektowa  
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2. Informacje ogólne  
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2.1. Inwestor  

Inwestorem zamierzenia jest Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 
33-300 Nowy Sącz 

2.2. Lokalizacja  

Teren lokalizacji planowanego zamierzenia znajduje się w zachodniej części działki nr: 35, położonej w 
miejscowości Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

2.3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania inwestycji jest rewitalizacja terenu zlokalizowanego w towarzystwie budynku 
chorób zakaźnych Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. 

Celem projektu jest odnowienie terenu i stworzeniem miejsca przyjaznego pacjentom szpitala na 
świeżym powietrzu wśród zieleni.  

Projekt przewiduje wykonanie ścieżki spacerowej, przy której umieszczone zostaną ławki parkowe oraz 
kosze na śmieci, całość zostanie uzupełniona o zieleń towarzyszącą niską dla istniejących starych drzew. 

 Całkowita powierzchnia opracowania wynosi:  1165,00 m²,  

2.4. Podstawa opracowania  

 Mapa do celów projektowych, 1:500 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sącz 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 
poz. 293 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z 
późn. zm.); 

 Polskie Normy; 

 Konsultacje oraz sugestie Inwestora; 

 Dokumentacja fotograficzna; 

  Umowa z Inwestorem.
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2.5. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych; 

 zaprojektowanie terenu działki, przebieg nawierzchni utwardzonej oraz adaptacja istniejącego 
fundamentu; 

 lokalizację elementów małej architektury (ławki bez oparcia, kosze na śmieci); 

 projekt balustrady zabezpieczającej istniejące mury oporowe; 

 projekt zieleni;  

 inwentaryzację zadrzewienia. 

Dokumentacja projektu zawiera: 

 Opis techniczny 

 Opracowanie graficzne: 

⋅ Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500; 

⋅ Inwentaryzacja zieleni – skala 1:500; 

⋅ Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:100; 

⋅ Gospodarka zielenią – skala 1:100; 

⋅ Projekt balustrady – skala 1:50/ 1:25. 


