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I. OPIS TECHNICZNY 

 
 
1.0. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest budynek zamieszkania zbiorowego - dom wczasowy, który jest 
zlokalizowany w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6. 
 

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku wczasowego i 
zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na oddział Urzędu 
Statystycznego w Świnoujściu. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- Skrócona Ekspertyza Budowlana, 
- Projekt Budowlany zawierający elementy konstrukcyjne konieczne do wykonania przebudowy 

budynku. 
Projekt Budowlany nie zawiera rysunków wykonawczych. 

 
1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
 
1.3.1.  Opinia geotechniczna do oceny przyczyn spękań budynku wczasowego „Goplana” wykonana przez 

mgr Marka Obera w grudniu 2013 r. 
1.3.2.  Wielobranżowa ekspertyza budynku wykonana przez BIASTUDIO  z siedzibą w Szczecinie przy                

ul. Janosika 8 p. 117, w grudniu 2013 r. 
1.3.3.  Ocena stanu technicznego budynku wraz z opisem możliwych przyczyn powstania usterek 

wykonana przez mgr inż. Marka Wąsowicza w grudniu 2013 r., 
1.3.4.  Opinia geotechniczna wykonana przez N-GEO Michał Niedziółka z siedzibą w Szczecinie przy                  

al. Bohaterów Warszawy 34/35, w październiku 2018 r.   
1.3.5.  Ekspertyza Budowlana wykonana przez mgr inż. Romuald Hałas, w październiku 2018 r. 
1.3.6. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zmianami ) 
1.3.7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ) 
1.3.8. Polskie normy branżowe. 
 
2.0. SKRÓCONA EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO  
 

Pełna Ekspertyza Budowlana wykonana została w opracowaniu [ 1.3.5 ] 
 
2.1. OPIS OGÓLNY BUDYNKU  

 
Przedmiotem opracowania jest budynek zamieszkania zbiorowego – dom wczasowy. Obiekt ten 
wybudowany został etapowo w pierwszej połowie XX wieku. 
Pierwszy etap budowy to wybudowanie części południowej obiektu o wymiarach około 11,3x18,5 
m w rzucie prostokątnym z pięciokątnym wykuszem od południa.  
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2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 

 Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostą budową geologiczną, którą tworzą utwory 
czwartorzędowe wieku holoceńskiego. Na powierzchni terenu zalegają grunty antropogeniczne, 
wykształcone – w stropie – głównie jako utwardzona polbrukiem i trylinką nawierzchnia, w głębiej 
w postaci nasypów niekontrolowanych, zbudowanych z piasków drobnych z domieszką humusu i 
gruzu ceglanego. Poniżej 1,3-1,5 m zalegają naturalne grunty, zbudowane z drobnych piasków 
eolicznych, a w spągu podłoża ( od gł. 3,3-3,4 m ) rozprzestrzeniają się piaski drobne z domieszką 
muszli, genezy morskiej, których nie przewiercono otworami o głębokości 6,0 mp.p.t.  

 
 Z podłoża geotechnicznego wyłączono grunty antropogeniczne o udokumentowanej miąższości 

1,3-1,5 m. Wśród gruntó1.3.9.  naturalnych wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 
• I WARSTWA – piaski drobne ( FSa ), wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia JD = 50 [%] 
•  II WARSTWA – piaski drobne z domieszką muszli ( muszle FSa ), nawodnione, 

zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia JD = 70 [%] 
 
 W czasie prowadzenia prac polowych ( wrzesień 2018 ) wodę gruntową nawiercono w formie 

zwierciadła swobodnego, stabilizującego się na głębokościach 2,72-3,32 m p.p.t. czyli na rzędnych 
0,83-1,15 mn.p.m. Obserwacje warunków wodnych prowadzono w okresie niskich stanów, dlatego 
w porze mokrej jej poziom może być wyższy o około 0,5 m. 

 
 Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”, na 
opiniowanym terenie stwierdza się proste warunki gruntowe. 

 
2.3 OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU 

 
Fundamenty 
 
Budynek posadowiony jest bezpośrednio na podłożu piaskowym i nasypach za pośrednictwem 
ściany fundamentowej, murowanej z cegły pełnej ceramicznej gr. 51 cm i 38 cm. 
Stwierdzono, że w części środkowej budynku ( część niepodpiwniczona ) budynek 
posadowiony jest na nasypach. 
Na przełomie roku 2010/2011 w części podpiwniczonej dokonano ( bez projektu ) pogłębienia 
posadowienia ścian poprzez podbicie betonem odcinkami po ok. 100cm. Nie jest dokładnie znana 
głębokość podbicia ani które dokładnie ściany zostały tak wzmocnione.  
Część podpiwniczona posiada podłogę na gruncie, betonową na jednej warstwie folii PE. 
Jest to rozwiązanie współczesne wykonane na oryginalnej posadzce, która przypuszczalnie 
wykonana była jak podłoga z kostek kamiennych ( rozwiązanie oryginalne typowe dla okresu ). 
Grubość nowej posadzki wynosi ok. 11-12 cm. 
Część niepodpiwniczona posiada strop parteru drewniany na legarach wykonany na ślepym 
pułapie wyniesionym ponad poziom terenu. 
Podłoga na gruncie w piwnicy zabezpieczona jest folią PE. Ściany fundamentowe i ławy nie są 
zabezpieczone przeciwwilgociowo. Z obmiaru robót przy podbijaniu fundamentów wynika, że 
zastosowano tam izolacje poziome i pionowe. 
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Ściany 
 
• Ściany fundamentowe ( w gruncie ) murowane z cegły pełnej ceramicznej gr. 38 cm oraz 51 

cm. 
• Ściany piwnic murowane z cegły pełnej ceramicznej gr. 38 cm i 51 cm. 
• Ściany zewnętrzne ( w części podłużnej podpierającej stropy ) murowane z cegły pełnej 

ceramicznej gr. 38 cm przez całą wysokość. 
• Ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm murowane z cegły pełnej ceramicznej. 
• Ściany wewnętrzne działowe na ruszcie + płyty GK oraz murowane z cegły ceramicznej pełnej i 

dziurawki gr. 6,5 cm. 
 

Stropy 
 
• Strop nad piwnicą ciężki oryginalny – odcinkowy z wypełnieniem ceglanym płaskim. 
• Stropy naziemne wszystkich kondygnacji ( poza częścią południową i skrają północną ) 

drewniane ze ślepym pułapem. 
• Strop w części północnej odcinkowy z wypełnieniem z cegły. 
• Strop kondygnacji naziemnych w obszarze klatki schodowej ciężki żelbetowy ( wykonany na 

przełomie 2010/2011 ). 
 

Schody 
 
• Do piwnicy schody wewnętrzne żelbetowe bez dodatkowego wykończenia. 
• W kondygnacjach naziemnych schody żelbetowe z wykończeniem terakotowym. Pochwyty ze 

stali nierdzewnej, balustrady metalowe ze stali nierdzewnej. 
• Schody zewnętrzne żelbetowe wykończone terakotą. Balustrada i pochwyt metalowe 

malowane ręcznie. Wysokość balustrady wynosi 85 cm.  
 

Dach 
 
Dach mansardowy. Poziom dolny pokryty dachówką z papy. Odcinek okapowy z wypłaszczeniem 
o nachyleniu 15O na odcinku 50 cm. Od wewnątrz wykończenie płytami GK. 
W mansardzie lukarny w konstrukcji drewnianej kryte daszkami dwuspadowymi o nachyleniu 41O z 
poszyciem jak mansarda. Ścianki mansard z deskowaniem elewacyjnym. 
Odwodnienie dachu rynnami i rurami spustowymi PCV. Odprowadzenie z rur spustowych na 
opaskę wokół budynku. 
W poziomie płatwi mansardy ściągi drewniane od spodu których zamocowany jest sufit w systemie 
GK. Na suficie izolacja z wełny mineralnej przykryta folią PE. 
Poziom górnym dachu: 
- płatwie mansardowa i kalenicowa 12x11 cm, 
- krokwie 16x10 cm co 85 cm, 
- kąt nachylenia 10O. 
Na konstrukcji dachu deskowanie pełne, pokryte papą termozgrzewalną. 
 
Kominy 
 
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach. Dodatkowo 2 przewody kominów PCV 
wyprowadzonych ponad dach oraz komin spalinowy kotłowni ze stali nierdzewnej także 
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wyprowadzony ponad dach. Komin wentylacyjny kotłowni na elewacji południowej wyprowadzony 
do poziomu pierwszego piętra. 
Kominy murowane ( dawniej spalinowe ) są wykorzystywane jako wentylacyjne. 
 

Elewacje 
 
Elewacje w całości są tynkowane, malowane na kolor szary – faktura „baranek”. Detal 
architektoniczny biały – faktura gładka. 
W bryle budynku opaski okien parteru, gzyms podokienny, między-kondygnacyjny i okapowy białe 
– faktura biała. 
Opaska cokołowa wystająca względem elewacji o około 5 cm ciemniejsza – faktura „baranek”.  

 
3.0 WNIOSKI I ZALECENIA  

 
3.1 Na podstawie oględzin budynku stwierdza się, że jego stan techniczny jest średni. 

Stwierdzono liczne  zarysowania na elewacji budynku. Zarysowania te jednak nie stanowią 
zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji. 

3.2 Po dokonaniu odkrywek stropów drewnianych stwierdza się, że są one w dobrym stanie 
technicznym. Nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych.  

3.3 Po przeprowadzeniu analizy statyczno-wytrzymałościowej drewnianych belek stropowych 
stwierdza się, że nieznacznie przekroczone są stany graniczne użytkowania. Stropy te 
sprężynują. 

3.4 Stwierdza się, że budynek posadowiony jest w części północnej i południowej na piaskach 
drobnych ( grunty nośne ), w środku zaś na nasypach ( grunty nienośne ). 

3.5 Po przeprowadzeniu obliczeń nośności podłoża gruntowego w poziomie posadowienia 
budynku, przekroczone są warunki stanów granicznych nośności. 

3.6 W związku z powyższym zaleca się: 
• Wzmocnienie fundamentów poprzez zastosowanie posadowienia pośredniego w formie 

mikropali. Budynek w całości posadowić w piaskach drobnych. 
• Usztywnienie drewnianych belek stropowych poprzez wykonanie zespolonego stropu 

żelbetowo-drewnianego. 
• Naprawa istniejących zarysowań na ścianach budynku. 

3.7 Po wykonaniu zaleceń przedstawionych w pkt. 3.6 dopuszcza się przebudowę budynku 
wczasowego i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych               
w parterze budynku.  

 
4.0. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
 
4.1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI  
 

Budynek znajduje się w II-ej strefie śniegowej oraz II-ej strefie wiatrowej. 
 
Przyjęto posadowienie budynku częściowo na istniejących fundamentach ( części skrajne budynku 
– północna i południowa ) oraz na projektowanych palach ( część środkowa budynku ). 
 
Do obliczeń przyjęto, że budynek posadowiony jest na piaskach drobnych o ID = 0,5.  
 
Obciążenie obliczeniowe na 1 m2 rzutu dachu z uwzględnieniem ciężaru własnego, wykończenia 
oraz śniegu wynosi 1,57 kN/m2. 
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Obciążenie charakterystyczne użytkowe stropu przyziemia wynosi 2,0 kN/m2.  
Obciążenie charakterystyczne użytkowe stropu nad parterem, I piętrem wynosi 1,5 kN/m2.  
Obciążenie charakterystyczne użytkowe stropu nad II piętrem 0,5 kN/m2 - poddasze nieużytkowe.  
Jako schemat statyczny oczepów fundamentowych przyjęto belki wielkoprzęsłowe oparte na 
palach. 
Jako schemat statyczny nadproży przyjęto belki jednoprzęsłowe wolnopodparte. 
Nośność najbardziej wytężonych przekrojów wykorzystana jest w 80%. 

 
4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

Rozbiórka stropów drewnianych ( dotyczy toalet na spocznikach klatki schodowej ) 
-    przed przystąpieniem do rozbiórki stropów należy w pierwszej kolejności odkryć konstrukcję   

stropu tj. zerwać posadzki, 
- rozebrać deskowanie stropu, usunąć polepę z pomiędzy belek stropowych, usunąć tynki                         

i deskowanie od spodu stropu, 
- wycinać i demontować belki stropowe, 
- segmenty stropu demontować należy sukcesywnie w kierunku rozbiórki, 
- za pomocą sprzętu mechanicznego typu szlifierki kontowe odspoić elementy stropu od 

konstrukcji budynku, 
- usunąć na zewnątrz obiektu zdemontowane elementy na plac składowy lub bezpośrednio na 

środek transportu. 
 

Rozbiórka ścian 
Przed rozbiórką ścian należy sprawdzić czy nie stanowią one podparcie jekiegoś elementu 
konstrukcyjnej wyższej kondygnacji oraz czy przypadkiem na ścianie nie opiera się konstrukcja 
stropu. 
W pierwszej kolejności zdemontować wszystkie instalacje wewnętrzne oraz stolarkę.  
Następnie skuć tynki. Ściany rozbierać ręcznie od góry usuwając gruz na zewnątrz budynku. 
Ściany rozbierać równomiernie. 

 
Rozbiórka schodów zewnętrznych 
Rozebrać całkowicie schody zewnętrzne. W pierwszej kolejności rozebrać barierki. Nastepnie 
przystąpić do rozbiórki stopni wraz z fundamentem. 

 
4.3. ELEMENTY PROJEKTOWANE  
 
4.3.1 FUNDAMENTY 
 

Ze względu na posadowienie budynku na piaskach drobnych ( skrajne północna i południowa 
część budynku ) oraz na nasypach ( część środkowa budynku ) oraz dociążenie stropów płytą 
żelbetową, zaprojektowano wzmocnienie fundamentów w części środkowej budynku. 
Zaprojektowano oczepy żelbetowe o wymiarach 30x40 oraz 40x40cm, które należy oprzeć na 
mikropalach typu „jet grouting”. Mikropale należy osadzić w gruncie nośnym, tj. piaskach drobnych. 
Oczepy żelbetowe wykonać z betonu C20/25 zbrojone prętami podłużnymi #16 oraz strzemionami 
#6 co 20cm. W oczepach osadzić belki walcowane ( dwuteowniki NP200 ), które należy zakotwić 
do ścian fundamentowych budynku.  
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4.3.2 NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN 
 

W przypadku napraw istniejących murów należy trzymać się zasad: 
• Niewielkie pęknięcia murów o szerokości do 4,0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu 

wodą wypełnić zaprawą cementową. Przy cieńszych i głębszych rysach należy stosować 
zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego pod ciśnieniem wykonywane za pomocą 
specjalnych aparatów. 

• Szersze rysy wypełnić nowymi cegłami pełnymi ceramicznymi kl. 150 na zaprawie cem.-wap. m. 
5 MPa. W tym celu mur z obu stron rysy należy rozebrać na szerokość nie mniejszą niż jedna 
cegła i na głębokość nie mniejszą niż pół cegły, zostawiając strzępia przynajmniej w co czwartej 
warstwie. Wskazane są również strzępia poprzeczne, w przypadku których część cegieł 
wpuszcza się w mur głębiej od pozostałych. 

• Jeżeli mur ma grubość 1,5 cegły lub więcej, to trzeba przemurować go na głębokości pół cegły z 
jednej strony ściany, a potem z drugiej ( nie rozbierać na wylot ). 
Mocno spękane odcinki ścian wzmocnić poprzez zabetonowanie prętów stalowych w uprzednio 
wykutych bruzdach. Bruzdy powinny być prostopadłe do kierunku rys. 

 
4.3.3 NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWE 
 

W piwnicy ściany murowane i zamurowania otworów wykonać z bloczków betonowych gr. 12 i 24 
cm. 
Na wyższych kondygnacjach ściany projektowane gr. 12 i 24 cm murowane z bloczków z betonu 
komórkowego odm 06 oraz gr. 12 cm z bloczków silikatowych.  
Część ścian wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym.  

 
4.3.4 STROPY 
 

Wzmocnienie stropów drewnianych 
Zaprojektowano wzmocnienie stropów drewnianych poprzez zespolenie belek stropowych z płytą 
żelbetową grubości 6 cm.  
W pierwszej kolejności należy nabić na drewniane belki stropowe gwoździe 5,5x150 mm. 
Istniejącą polepę należy pozostawić. Na belkach drewnianych wykonać płytę żelbetową gr. 
minimum 6 cm z betonu C20/25 zbrojoną siatką z prętów #4,5 o oczku 10x10 cm. Szczegół 
wzmocnienia stropu drewnianego pokazano na rys. K-5. 
 
Stropy WPS 
Ze względu na likwidację łazienek na spocznikach klatki schodowej, pod częściowej rozbiórce 
stropów drewnianych  zaprojektowano stropy typu WPS na belkach stalowych. 
Zastosowano płyty WPS rozpiętości 140 cm. Płyty te ułożone zostaną na belkach stalowych                  
z dwuteowników 160. Płyty WPS układać na belkach stalowych na warstwie zaprawy cementowej 
1:3. Przerwy pomiędzy płytami oraz pomiędzy płytą a krawędzią belki wypełnić zaprawą 
cementową 1:3. 
Minimalną długość oparcia belki na murze ustala się ze wzoru a = h/3+15 cm, gdzie h jest 
wysokością belki. Koniec belki tkwiący w murze powinien być powleczony mlekiem cementowym i 
betonowym w celu zabezpieczenia od rdzy. 
Po ułożeniu płyt WPS belki stalowe obetonować zabezpieczając przed zwichrzeniem. Przed 
ułożeniem płyt owinąć dolną stopkę belek siatką drucianą Rabitza. 
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4.3.5 NADPROŻA 
 
Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproża stalowe w 
postaci dwóch dwuteowników walcowanych 120 oraz 140. 
Kolejność czynności przy wykonywaniu tych nadproży jest następująca: 
• Wykuć gniazda w miejscu oparcia belek stalowych na murze na grubość ściany oraz 

głębokość równą długości oparcia belki. W miejscu oparcia powierzchnię ściany wyrównać 
mocną zaprawą cementową szybkowiążącą. Grubość warstwy wyrównującej 2-3 cm. 

• Wykuć bruzdę od jednej strony pomieszczenia na głębokość ok.1/3 grubości ściany, 
wysokości ok. 3,0 cm wyższej niż wysokość wprowadzanego kształtownika i długości belki 
stalowej, 

• Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodą osadzić belkę stalową, którą 
należy czasowo zablokować drewnianymi klinami z twardego drewna ( dąb, buk ) lub 
klinami stalowymi. 

• Wolne przestrzenie pomiędzy belką a ścianą wypełnić zaprawą cementową 1:3, minimum 
marki 80. 

• Po związaniu zaprawy wykuć bruzdę od drugiej strony ściany na głębokość ok. 1/3 
grubości ściany i w ten sam sposób osadzić drugą belkę. 

• Wolne przestrzenie pomiędzy belką a ścianą wypełnić zaprawą cementową 1:3, minimum 
marki 80. 

• Wykuć przewidziany otwór w murze, 
• Belki wyszpałdować cegłą i otynkować. 

 
UWAGA: 
1. Prace rozbiórkowe  ( wykuwanie projektowanych otworów ) należy wykonywać dopiero po 

osadzeniu i zaklinowaniu stalowych belek podciągów. 
2. W czasie wykonywania robót zabrania się używania sprzętu udarowego. 

 
4.3.6 ŚCIANA OPOROWA 

                                             

Na zewnątrz budynku przy podjazdach zaprojektowano żelbetowe ściany oporowe grubości 25 cm                
z betonu C20/25, zbrojone prętami #6 i #12 ze stali BSt500. 
Minimalna głębokość posadowienia 80 cm. Ze względu na występowanie w miejscu posadowienia 
ścian oporowych gruntów nienośnych, należy je usunąć na głębokość około 60 cm poniżej poziomu 
posadowienia i zastąpić piaskiem średnim o Is = 0,97. Piasek zagęszczać warstwami co 20 cm. 
Powierzchnie betonu stykające się z gruntem zabezpieczyć powłokami bitumicznymi np. Abizol R+2P. 

 

4.3.7 ZABEZPIECZENIA 
 

Elementy żelbetowe 
Elementy żelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozją przez przyjęcie otulin o 
grubościach określonych normą. 
Powierzchnie betonu stykające się z gruntem zabezpieczyć powłokami bitumicznymi np. Abizol R+2P. 
 
Elementy drewniane 
Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić na 
działanie ognia ( OGNIOCHRON ). Elementy drewniane izolować od murów i wieńców podkładkami 
z papy termozgrzewalnej. 

 



STADIUM - BRANŻA PROJEKT BUDOWLANY strona 

OBIEKT  BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM WCZASOWY        10 
ADRES ul. ŻEROMSKIEGO 6, ŚWINOUJŚCIE  

 
 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne stali 
Należy zastosować zestawy malarskie do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Powierzchnie stalowe należy oczyścić do stopnia czystości St 3 wg. PN-ISO 8501-1. Powierzchnie 
te muszą być suche, pozbawione zanieczyszczeń, tłuszczu i kurzu. 
Na tak przygotowana powierzchnię należy nałożyć warstwę gruntującą, następnie warstwę 
wierzchniego krycia. 
Malowanie w temperaturze otoczenia, temperatura podłoża co najmniej o 3oC wyższa od 
temperatury punktu rosy. Pomieszczenie powinno być dobrze zwentylowane. 

                        

 

5.0. UWAGI KOŃCOWE  
 

5.1 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ 
OBIEKTU PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY I WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ.  

5.2 Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać świadectwo do 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB. 

5.3 Prace budowlane  należy  wykonywać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami BHP ,  
wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 

5.4 Powyższa dokumentacja jest opracowaniem zawierającym rozwiązania dotyczące zakresu 
przebudowy. Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace 
możliwe do określenia i uściślenia na danym etapie. Należy się liczyć z możliwością wystąpienia 
prac dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym opracowaniu. 

5.5 Powyższa dokumentacja nie zawiera rysunków wykonawczych. 
5.6 Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego. 
5.7 Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 

 

 

            OPRACOWAŁ:        

 

 

                                                                                                                       .......................................................                                                                  
                                                       mgr inż.  Romuald Hałas                                                                                

   uprawnienia budowlane do projektowania                                                             

   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                    

            bez ograniczeń nr ew. 9/Sz/98          
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II. UPRAWNIENIA 
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III. RYSUNKI 
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Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo

   tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl


