
 
  Załącznik nr 1 

 
Wykaz i wymagania dotyczące tablic informacyjnych oraz pamiątkowych w ramach zadania „Zakończenie wodociągowania wraz  

z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” 
 

L.p. Lokalizacja tablic Wymagania dotyczące tablicy informacyjnej  Wymagania dotyczące tablicy pamiątkowej 
1 Na budynku świetlicy wiejskiej w 

Modliszowie 
- Ilość: 1 szt. 

Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być przymocowana w 4 punktach do ściany budynku 
świetlicy wiejskiej.  

2 W obrębie działki nr 96/38 w 
Jagodniku: 
- tablica informacyjna: przy drodze 
powiatowej nr 2941D), 
- tablica pamiątkowa: przy 
projektowanym wjeździe do SUW 
Jagodnik 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 200 cm wys. x 250 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min.  
60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,9 m 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 
mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,7 m 

3 W Jakubowie w rejonie 
skrzyŜowania drogi gminnej z 
drogą powiatową nr 2876D  

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 200 cm wys. x 250 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min.  
60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,9 m 
 
 
 

- 



 
4 W Pszennie w rejonie 

skrzyŜowania ul. Działkowej z 
drogą krajową nr 35 

Tablica informacyjna zdemontowana z miejsca wskazanego 
w punkcie 2 niniejszej tabeli i ponownie zamontowana 
zgodnie z lokalizacją określoną w punkcie 4. Nadruk na 
tablicy naleŜy skorygować w zakresie kwot: „Całkowita 
wartość projektu” oraz „Wkład Unii Europejskiej”. 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 
mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,7 m 

5 W Komorowie na terenie działki nr 
183/2 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 200 cm wys. x 250 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min.  
60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,9 m 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 
mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,7 m 

6 W Słotwinie w rejonie 
skrzyŜowania drogi gminnej 
111818 D z drogą krajową nr 35 

- Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 
mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,7 m 

7 W Witoszowie Dolnym w obrębie 
pompowni wody  

Tablica informacyjna zdemontowana z miejsca wskazanego 
w punkcie 5 niniejszej tabeli i ponownie zamontowana 
zgodnie z lokalizacją określoną w punkcie 7. Nadruk na 
tablicy naleŜy skorygować w zakresie kwot: „Całkowita 
wartość projektu” oraz „Wkład Unii Europejskiej”. 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 



 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 
mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,7 m 
 
 

8 W Mokrzeszowie w obrębie 
pompowni wody 

Tablica informacyjna zdemontowana z miejsca wskazanego 
w punkcie 3 niniejszej tabeli i ponownie zamontowana 
zgodnie z lokalizacją określoną w punkcie 8. Nadruk na 
tablicy naleŜy skorygować w zakresie kwot: „Całkowita 
wartość projektu” oraz „Wkład Unii Europejskiej”. 

Ilość: 1 szt. 
Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z 
nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica 
winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych 
słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 
mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: 
min. 1,7 m 

 
Uwaga: Terminy montaŜu poszczególnych tablic uzgadniane będą na bieŜąco z Zamawiającym. Ostatnia tablica pamiątkowa zostanie 
zamontowana do dnia 26.08.2011 r.  
 
 
 
 



 
 
 
Wzór tablicy informacyjnej: 
 
 

 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 

  
Zakończenie wodoci ągowania wraz z modernizacj ą sieci  

i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica 
 
 Całkowita wartość projektu      0 000 000,00 PLN 
 Wkład Unii Europejskiej      0 000 000,00 PLN 
 

Beneficjent:   Gmina Świdnica 

 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013. 
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Wzór tablicy pamiątkowej: 
 
 

 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 

  
Zakończenie wodoci ągowania wraz z modernizacj ą sieci  

i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica 
  

Beneficjent: Gmina Świdnica 

 

 

 

 
 

 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013. 
 

 
Uwaga: Ostateczny układ rozmieszczenia poszczególnych elementów tablic naleŜy uzgodnić z Zamawiającym przed ich wykonaniem 
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