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Numer referencyjny: T2000
Nazwa: Tablica informacyjna budowy
Funkcja: Tablica informacyjna zawierające dane dotyczące prowadzonych robót budowlanych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
 montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042

Tablica informacyjna zawiera:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Opis: Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 200 cm x 100 cm. 
Napisy na tablicy informacyjnej wydrukowane się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru 
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego,o wysokości co najmniej 8 cm.
Umieszczenie: Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu 
do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Materiał: Znak wykonany w polipropylenu kanalikowego grubość 5 mm. Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Właściwości tablicy: niski ciężar,  dobra wytrzymałość mechaniczna, odporność na wodę, odporność na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV, możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, dobra sztywność.
Nadruk: Nadruk wykonany technika sitodruku farbami o podwyższonej odporności na promieniowanie UV.
Wszystkie napisy sa drukowane na podstawie przesłanego i zatwierdzonego szablonu.

Producent: Bold - reklama, poligrafia | www.bold.gliwice.pl


