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OPIS  TECHNICZNY

1. 1. 1. 1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną 
infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych Instytutu Metalurgii i 
Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2. 2. 2. 2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem wraz z wytycznymi projektowymi
Mapa do celów projektowych 1 : 500
Badanie podłoża gruntowego
Obowiązujące przepisy prawne

3.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Istniejący budynek usługowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej składa się dwóch części.  
Część wschodnia posiada 3 kondygnacje nadziemne, dach płaski. Część zachodnia jest parterowa 
przekryta dachem łukowym i mieści hale technologiczne. Projektowana rozbudowa dotyczy części 
parterowej. Zlokalizowana jest od strony północnej. Gabarytami nawiązuje do części istniejącej i jest 
kontynuacją formy budynku. Funkcja pozostaje bez zmian, rozbudowa mieści stanowiska 
doświadczalne. 

4.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej mieszczącym pomieszczenia Instytutu Metalurgii i 
Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Część 
parterowa mieści hale laboratoryjno-warsztatowe. Projektowana rozbudowa jest kontynuacją 
przeznaczenia budynku. Projektowane są pomieszczenia stanowisk doświadczalnych dla 
mikroskopów oraz zaplecze techniczne. Główne wejście do części projektowanej jest od strony 
wschodniej. 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 149,5 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 149,5 m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA  CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 132,3 m2

KUBATURA BRUTTO  CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 731,66 m3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 98,13 m2

POWIERZCHNIA RUCHU (KOMUNIKACJI) CZĘŚCI 
PROJEKTOWANEJ

27,74 m2

POWIERZCHNIA NETTO PARTERU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 125,87 m2

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (CZĘŚCI PROJEKTOWANA) – BUDYNEK 
NISKI

4,2 m

WYSOKOŚĆ ELEWACJI DO ATTYKI 6 m

6.  DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część rozbudowana jest dostępna jest dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika przy 
głównym wejściu. 



7. KONSTRUKCJA I ROZWIĄZNIA MATERIAŁOWE

7.1 FUNDAMENTY - wg projektu konstrukcji
− Ławy fundamentowe żelbetowe

7.2.  ŚCIANY - wg projektu konstrukcji

− ściany nadziemia zewnętrzne i nośne wewnętrzne – ściany o grubości 24cm z pustaków 
SILIKATOWYCH KL15 na zaprawie klasy M5.

− ściany nadziemia działowe - ściany o grubości 11,5cm z pustaków SILIKATOWYCH KL15 na 
zaprawie klasy M5.

7.3.  STROPY - wg projektu konstrukcji

− monolityczne żelbetowe

7.4.  NADPROŻA I WIEŃCE - wg projektu konstrukcji
− wieńce i nadproża- żelbetowe 

7.6.  KOMINY
- trzony kominowe wentylacyjne – kształtki systemowe z lekkiego betonu, wymiar wewnętrzny 
przewody 12/17cm,  do podłączenia komina z kratką sufitową w pomieszczeniu stosować rury typu 
„Spiro”. s
Wyloty przewodów ponad dachem w ściankach attykowych – boczne, zabezpieczone kratką stalową.

7.7.  SŁUPY - wg projektu konstrukcji

−  żelbetowe

7.8.  DACH

− stropodach w systemie odwróconym
Hydroizolacja dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej, izolacja termiczna z płyt polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, wykończenie żwirem płukanym 32mm
- Kompletny system rynnowy 100mm z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej
- Obróbki blacharskie z blachy z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej

7.9.  ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GŁÓWNYM
Daszek szklany na cięgnach - kompletne rozwiązanie systemowy 
Daszek i sposób montażu muszą zapewnić bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z wymogami 
prawnymi
Parametry zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym  - pojedyncze zawiesie daszku:
- Wysięg daszku: 1m
- Szerokość daszku: 2,5m

8. PRZEGRODY

S1- ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA:

- TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY- 1,5cm
- BLOCZEK SIKIKATOWY - 24 cm
- STYROPIAN ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 20 cm 
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SYSTEMOWY BARWIONY W MASIE

S2- ŚCIANA FUNDAMENTOWA:

- BETON - 24 cm



- STYROPIAN FUNDAMENTOWY ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 15 cm 
- PONAD GRUNTEM:

WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SYSTEMOWY BARWIONY W MASIE

PONIŻEJ GRUNTU FOLIA WYTŁACZANA

S3- ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA PRZY WEJŚCIU W OSI NR 6:

- TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY- 1,5cm
- BLOCZEK SIKIKATOWY - 24 cm
- STYROPIAN ( lambda obl= 0,031 W/mK)- 12 cm 
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA – SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SYSTEMOWY BARWIONY W MASIE

Sa- ŚCIANKA ATTYKOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SYSTEMOWY BARWIONY W MASIE
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- STYROPIAN ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 20 cm 
- BLOCZEK SIKIKATOWY (ZWIEŃCZENIE  WIEŃCEM  ŻEOBETOWYM)- 24 cm
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WYWIENIĘTA POD OBRÓBKĘ ZWIEŃCZAJĄCĄ
- STYROPIAN ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 20 cm 
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SYSTEMOWY BARWIONY W MASIE

P1- STROPODACH:

- WARSTWA BALASTOWA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO 32mm - gr 5cm
- GEOWŁÓKNINA
- PŁYTY POLISTYREN EKSTRUDOANY XPS (lambda obl= 0,031 W/mK) - 15 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIĘTA NA ŚCIANY ATTYKOWE DWUWARSTWOWA:

DRUGA WARSTWA (GÓRNA) ZGRZEWANA Z DOLNĄ WARSTWĄ NA CAŁEJ POWIERZCHNI 
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 5,2mm  SBS
PIERWSZA WARSTWA(DOLNA) ZGRZEWANA Z PODŁOŻEM NA CAŁEJ POWIERZCHNI 

- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA 4,0mm  SBS
- GRUNTOWANIE GRUNT SBS
- WARSTWA BETONOWA gr.6cm
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) W SPADKU 1,5% - 20-35 cm
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 
- TYNK WEWNĘTRZNY / SUFIT PODWIESZONY 

P2- POSADZKA NA GRUNCIE 

- PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI- 6 cm 
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 15 cm
- FOLIA BUDOWLANA  UKŁADANA SZCZELNIE, ŁĄCZENIA POD ŚCIANAMI
- PAPA TERMOZGRZEWALNA FUNDAMENTOWA (BEZ GRUNTOWANIA)
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI - 10 cm
- PODBUDOWA Z KRUZYWA ŁAMANEGO ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE - 20 cm
- PODSYPKA PIASKOWA - 92 cm (WYMIANA ISTNIEJACEGO GRUNTU)



9.  INSTALACJE 
9.1.  INSTALACJE SANITARNE – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO
9.2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

10. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

10.1 Wykończenie ścian zewnętrznych z ociepleniem metodą „lekka mokra”. 
Ściany ocieplone metodą  ”lekką” rozwiązanie systemowe równoważne poparte certyfikatem, 
aprobatą na całość kompletnego systemu, grubość ocieplenia 20,0 cm. Wykończenie tynkiem 
silikonowym barwionym w masie.
Cokół -  ocieplony płytami styropianu fundamentowego metodą ”lekką” rozwiązanie systemowe 
równoważne poparte certyfikatem, grubość ocieplenia 15,0 cm. Wykończenie tynkiem silikonowym  
kolor popielaty.

10.2 Wykończenie wnętrza

UWAGA:  Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 
kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 
których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 
zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej 
jednego z kryteriów: 
1) ti≥4s,
2) ts≤30s, 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie występują płonące krople.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. 
(m2)

podłoga ściana sufit 

0.01 KOMUNIKACJA 27,74 PD1 SC1 SU3

0.02 MAGAZYN 12,6 PD1 SC1 SU1

0.03 POM. MIKROSKOPU SCIOS2 29,62 PD2 SC2 SU2/SU1

0.04 POM. MIKROSKOPU THEMIS 29,62 PD2 SC2 SU2/SU1

0.05 POM. TECHNICZNE / MAGAZYN 26,29 PD3 SC1 SU4

10.2.1  POSADZKI

PD1 - Płytki gresowe  wymiar nominalny 30x30,  rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubość 0,75mm-
0,80mm,  kolor jasno beżowy,  powierzchnia  naturalna,  układane na kleju elastycznym, fuga 2mm 
kolor jasnoszary, fuga odporna na pleśń i grzyby.
Właściwości płytek:
- Kolor beżowy , wzór nawiązujący do powierzchni granitowych – do akceptacji przez projektanta na 
etapie realizacji.



- Nasiąkliwość wodna  PN-EN ISO 10545 - 3  < 0,1 % 
- Wytrzymałość na zginanie  PN-EN ISO 10545  min. 40 N/mm2 
- Siła łamiąca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N 
- Odporność na ścieranie wgłębne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3 
- Odporność na plamienie  PN-EN ISO 10545 - 14 -  odporne

PD2 – Wykładzina PVC,  homogeniczna rozpraszająca,  wzmocniona poliuretanem poliuretan 
przewodzący, grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej 2, 00 mm, dostarczana w 
postaci rolki 2,00 m x 23,00 mb, waga 2950g/m2, wgniecenie resztkowe  0,10 mm, antypoślizgowość  
R9, odporna chemicznie. Kolor beżowy. Klasyfikacja obiektowa  wg ISO 10874 - „34 Bardzo 
intensywne natężenie ruchu” oraz klasyfikacja przemysłowa - „43 Intensywne natężenie ruchu
Wykończenie przy ścianie jako wywinięcie na ćwierćwałku  do wysokości 10cm. 

PD3 - Płytki gresowe  wymiar nominalny 30x30 (gres techniczny)  kolor jasno beżowy,  powierzchnia  
naturalna,  układane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na pleśń 
i grzyby.
Uwaga : 
Przygotowanie podłoża pod wykończenia poszczególnych rodzajów podłóg  należy wykonać zgodnie z
wymogami wybranego producenta systemu wykończenia podłogi.
 - w miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zachować 
zawsze ten sam poziom posadzki, nie stosować listew ani progów, połączenie wykładziny PCV i płytek 
gresowych powinno być do czoła, różnica wysokości (grubości) pomiędzy płytkami i wykładziną musi 
być wyrównana wylewką samopoziomującą pod wykładzinę PCV. Kolorystykę należy skonsultować z 
Projektantem po wybraniu producenta wykładziny.

10.2.2   ŚCIANY

SC1 - tynk cementowo-wapienny maszynowy, gruntowanie, malowanie farbą akrylową kolor 
kremowy

SC2 – mur bez tynkowania, gruntowany, okładzina ścienna systemowa z płyt perforowanych na 
ruszcie, ruszt nie powinien być metalowy tylko drewniany, wypełnienie z wełny mineralnej. Całkowita
grubość systemu nie powinna przekraczać 6cm. 
Wymagania dla systemu okładziny ściennej: 

• eliminująca pogłos

• pochłaniająca fale akustyczne generowane wewnątrz pomieszczenia,  

• powierzchnia niepyląca

Uwaga : 
Przygotowanie podłoża pod wykończenia poszczególnych rodzajów ścian należy wykonać zgodnie z 
wymogami wybranego producenta systemu wykończenia ścian.
Kolorystykę należy skonsultować z Projektantem.

10.2.3   SUFITY

SU1 -  sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami
systemowymi. Płyty gk gruntowane i malowane  kolor biały. 

SU2  -  sufit podwieszony dźwiękochłonny, modułowy 60/60cm (przy kratkach wentylacji 120/60cm) . 
Higieniczny sufit przeznaczony do środowisk gdzie wymagana jest mała emisja cząstek stałych, 
kontrola ciśnienia powietrza w pomieszczeniu i możliwość przecierania na mokro lub dezynfekcji. Do 
zastosowania w  laboratoriach. System spełnia wymagania klasy B1,B5 oraz B10 w strefie 4, zgodnie z 
NF S90-351. Spełnia klasę czystości powietrza ISO 5. System składa się z płyt higienicznych , 
produkowanych ze sprasowanej wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia 



wykończona jest malowaną, nieprzepuszczającą cząstek powłoką HP. Krawędzie są malowane. Tylna 
strona pokryta szczelną powłoką z wełny szklanej. Widoczna konstrukcja nośna T24 wykonana z 
ocynkowanej stali. Płyty powinny  dociśnięte do profili przy pomocy klipsów. 

SU3 -  sufit podwieszony dźwiękochłonny, modułowy 60/60.  Konstrukcja nośna częściowo ukryta, 
stwarza wrażenie „pływającej”. Krawędzie uformowane tak, by profil nośny znajdował się ok. 14 mm 
nad dolną krawędzią płyty, dzięki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych płyt. 
System składa się z płyt  i konstrukcji nośnej  o ogólnej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Rdzeń płyty 
wykonany  z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta powłoką 
powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie pomalowane.  Konstrukcja 
wykonana z ocynkowanej stali. 

SU4 -  sufit  tynkowany,  malowanie kolor biały.

10.3  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - wg zestawienia stolarki, zgodnie z wymaganiami Inwestora
Wymagania ogólne: 

• Otwory w murze wykonać  zgodnie z wymogami wybranego producenta stolarki, tak aby 
uzyskać wymagane w projekcie parametry antywłamaniowe i odporności ogniowej. Należy 
sprawdzić wymiary otworów na budowie

• Stolarka drzwiowa i okienna musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, wodo i 
wiatroszczelność.

• Do dostarczonych przez wykonawcę okien i drzwi winna być dołączona informacja 
zawierająca:

- nazwę i adres producenta
- nawę systemu
- dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła
- klasę akustyczną
- nr aprobaty technicznej,
- certyfikat zgodności,
- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)
- dla okien i drzwi w wykonaniu antywłamaniowym w klasie RC (określonej w dokumentacji 
projektowej) wymagany certyfikat IMP potwierdzający klasę antywłamaniowości wyrobu.

• We wszystkich oknie do magazynu i w naświetlu drzwi Dz2 nawietrznik higrosterowalny z 
funkcją blokady. 

• Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych (dla całego okna) Uw (max) 1,1 
W/m2 x K,  

• Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych (dla całych drzwi) Ud (max) 1,5 
W/m2 x K,  

• Okna i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie zgodnie z zestawieniem stolarki 

• w Pomieszczeniu 0.03 roleta zewnętrzna starowana elektrycznie umożliwiajaca całkowite

zaciemnienie pomieszczenia.

Wymagania szczegółowe: 

Dz1 – Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, skrzydła przeszklone z naświetlem stałym,
antywłamaniowe. Otwór montażowy w murze 220/305cm, przejście użytkowe 2*90/200cm.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- antywłamaniowe klasy RC-3
- 2 zamki kluczowe z wkładką klasy 5
- szklenie klasy P4
- kolor jasnoszary RAL 7035
- pionowa dwustranna antaba
- samozamykacz



Dz2 – Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, skrzydła pełne, z naświetlem stałym, antywłamaniowe.
Otwór montażowy w murze 220/305cm, przejście użytkowe 2*90/200cm.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- antywłamaniowe klasy RC-3
- 2 zamki kluczowe z wkładką klasy 5
- szklenie klasy P4
- kolor jasnoszary RAL 7035
- samozamykacz

D1 – Drzwi wewnętrzne akustyczne Rw=32dB, jednoskrzydłowe. Otwór montażowy w murze
120/210cm, przejście użytkowe minimum 100/200cm.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D1=30 dB. 
- skrzydło pełne, gładkie, okleina CPL HQ 0,7 mm  kolor jasny dąb (1) , boki skrzydła pokryte taśmą 
ABS. 
- trzy zawiasy trójelementowe (ośc. metalowa) 
- klamka z szyldem, zamek z wkładką patentową  
- ościeżnica metalowa
- uszczelka w ościeżnicy 
- odporność pożarowa EIS60
- samozamykacz

D2 – Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Otwór montażowy w murze 100/210cm, przejście
użytkowe minimum 90/200cm.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- skrzydło pełne, gładkie, okleina CPL HQ 0,7 mm  kolor jasny dąb (1) , boki skrzydła pokryte taśmą 
ABS. 
- trzy zawiasy trójelementowe (ośc. metalowa) 
- klamka z szyldem, zamek z wkładką patentową 
- ościeżnica metalowa
- uszczelka w ościeżnicy 

O1 – Okno zewnętrzne aluminiowe. Otwór montażowy w murze 90/240cm. Dolna część rozwierno-
uchylna, górna część stała.
Parametry:
- szklenie klasy P4
- ramy okna odporności na włamania RC-,
- nawietrznik higrosterowalny z funkcją blokady (oprócz pomieszczenia nr 0.03 )

10.4  PARAPETY

− wewnętrzne – MDF białe

− zewnętrzne – blacha cynkowo-tytanowa naturalna

10.5  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE
Izolacja pionowa : 

− ławy i ściany fundamentowe malowane izolacją bitumiczną

− fundament mikroskopu wykonany w betonu wodoszczelnego W8
Izolacja pozioma :

− w warstwach podłogi na gruncie i pod ścianami - papa podkładowa termozgrzewalna  – kompletne
rozwiązanie systemowe o właściwościach:

Szybki profil  umożliwiający dokładne zgrzewanie



Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE
Papa do 
fundamentów, 
PN/EN 13969:2006

Gwarancja [lata] 50  lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia
Włóknina 
poliestrowa/ 250g

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 50 / 50

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: pod osnową / suma 
nad i pod osnową [mm]

2,3 - 2,5 / 2,6

Całkowita grubość papy [mm] 3,2

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -12 / -

10.6  PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNOOGICZNE DLA WYPOSAŻENIA BUDYNKU

Inwestor przewiduje zamontowanie dwóch mikroskopów. W pomieszczeniu nr 0.03 mikroskop 
SCOS2, a w pomieszczeniu nr 0.04 mikroskop Themis. 
W trakcie realizacji wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy na bieżąco konsultować 
z producentem i serwisem instalacyjnym urządzenia mikroskopu.
Podstawowe wytyczne budowlane uzyskane od Producenta i Użytkownika:

− w ściance działowej między pomieszczeniem technicznym a pomieszczeniem mikroskopu tuż 
nad posadzką wykonać otwór fi = 70 mm na węże wodne i przewód ze sprężonym 
powietrzem.

− jako posadowienie kolumny mikroskopu należy wykonać odseparowany od reszty budynku
blok betonowy z betonu wodoszczelnego W8. Blok dla mikroskopu Themis powinien mieć
wymiary 2.5mx2.5mx1m, a dla mikroskopu  SCIOS2 2mx2mx1m,
Blok wykonany na podsypce piaskowej (piasek kwarcowy o ziarnistości 0.6-0.8mm) z
konstrukcją nośną na włóknach poliuretanowych (nie można ze względu na pola
magnetyczne stosować konstrukcji metalowych) z dylatacją od posadzki pomieszczenia
maksymalnie 3cm. Istotne jest zachowanie jak najmniejszej (2.5-3.5cm) szczeliny dylatacyjnej
tuż przy posadzce. Szczelina na powierzchni może być zamaskowana sylikonem, zaś na całej
głębokości musi być pusta (nie może tam pozostać styropian, gąbka czy jakikolwiek inny
wypełniacz). 

− W posadzce równolegle do ścian pomieszczenia mikroskopu należy zatopić peszle PCV o fi =
50 mm, które posłużą do poprowadzenia cewek aktywnego układu redukcji pól E-M (2 peszle
w osi X i 2 w osi Y umieszczone w miarę symetrycznie względem środka kolumny mikroskopu
w odległości 2 m od siebie). W każdym peszlu pozostawić sznurek/kabel w roli
prowadnicy/pilota dla cewek. Przedłużeniem tych peszli powinny być umieszczone na
ścianach korytka, analogiczne korytka należy także poprowadzić po obwodzie pomieszczenia
na 2 wysokościach. Ostateczne odległości między cewkami, wysokości prowadzenia korytek
po obwodzie należy skonsultować z producentem urządzenia na etapie realizacji.

11. ZAGADNIENIA P.POŻ.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku. 
Projektowana rozbudowa nie zmienia warunków ochrony pożarowej.
Istniejący  budynek jest niski zakwalifikowany do kategorii ZLIII dlatego zgodnie z § 3 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projekt budowlany nie wymaga 
uzgodnienia 



z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

11.1. Dane wielkościowe:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 149,5 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 149,5 m2

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA  CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 132,3 m2

KUBATURA BRUTTO  CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 731,66 m3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 98,13 m2

POWIERZCHNIA RUCHU (KOMUNIKACJI) CZĘŚCI 
PROJEKTOWANEJ

27,74 m2

POWIERZCHNIA NETTO PARTERU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 125,87 m2

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (CZĘŚCI PROJEKTOWANA) – BUDYNEK 
NISKI

4,2 m

WYSOKOŚĆ ELEWACJI DO ATTYKI 6 m

11.2. Odległość od obiektów sąsiadujących
Najbliższy budynek na działce sąsiedniej znajduje się w odległości około 45m. 
11.3. Substancje palne
Obiekt posiada standardowe wyposażenie budynków o przeznaczeniu użyteczności publicznej. Nie 
ma materiałów określonych w przepisach jako „niebezpieczne pożarowo”
11.4. Gęstość obciążenia ogniowego
W obiekcie nie występują pomieszczenia z gęstością obciążenia ogniowego większą od 500MJ/m2
11.5. Kategoria zagrożenia ludzi
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. 
11.6. Zagrożenie wybuchem
W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrożenia wybuchem.
11.7. Strefy pożarowe
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 8000m2 i nie jest przekroczona. Pomieszczenia 
użytkowe na pobyt ludzi w projektowanej rozbudowie są wydzielone pożarowo. 
11.8. Klasa odporności pożarowej.
Zgodnie z obowiązującymi „warunkami technicznymi” budynek zaprojektowano co najmniej 
w klasie C  odporności  pożarowej z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.
Poszczególne elementy konstrukcji spełniają następujące wymagania:

• elementy nośne-R60

• konstrukcja dachu R15

• stropy-REI 60

• ściany zewnętrzne EI30

• ściany wewnętrzne EI15

• przekrycia dachu  RE15
11.9. Ewakuacja
Długość dojścia ewakuacyjnego w  strefie ZL III nie przekracza dopuszczalnej odległości 20m. 
Zachowano dopuszczalną długość przejścia ewakuacyjnego, nieprzekraczającą 40m. 
11.10. Instalacje użytkowe 

• instalacja elektryczna posiada wyłącznik na wypadek pożaru 

• budynek wyposażony jest w instalację odgromową
11.11. Instalacje przeciwpożarowe

• instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

• przeciwpożarowy  wyłącznik prądu                                                            

• instalacja odgromowa

11.12. Drogi pożarowe – istniejące bez zmian
Budynek jest niski ZLIII i droga pożarowa nie jest wymagana. Inwestycja nie zmienia wymogów. 
11.13. Zaopatrzenie w wodę



Istniejące hydranty zewnętrzne   fi 80 w odległości nie przekraczającej 75m i 150m od budynku 
zlokalizowane przy ul. Reymonta.
11.14 Informacje dodatkowe

• Należy rozmieścić gaśnice z zachowaniem zasady 2 kg proszku gaśniczego na maksymalnie. 
100 m2 powierzchni chronionej, 

• Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu, lokalizacji gaśnic zgodnie z PN,

• Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwopalnych których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione. Na 
drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

12. UWAGI KOŃCOWE
Należy stosować wytyczne zawarte w projekcie oraz rozwiązania systemowe i zalecenia producenta 
danego systemu. Nie dopuszcza się odstępstw od projektu oraz zmiany przyjętych rozwiązań 
systemowychi materiałów bez zgody projektanta. 
W trakcie realizacji wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy na bieżąco konsultować 
z producentem i serwisem instalacyjnym urządzenia mikroskopu.



OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną 

infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych Instytutu Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Inwestycja obejmuje:

− rozbudowa części parterowej budynku z instalacjami: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 

ogrzewczą, elektryczną

− rozbiórka i budowa odcinka instalacji zewnętrznej kanalizacji

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na działce jest istniejący budynek użyteczności publicznej mieszczący pomieszczenia Instytutu Metalurgii 

i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Część parterowa 

podlegająca rozbudowie mieści  hale laboratoryjno-warsztatowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi

publicznej – ul. Reymonta. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Część parterowa mieszcząca  hale laboratoryjno-warsztatowe jest rozbudowana w kierunki północnym. 

Projektowana rozbudowa jest parterowa dachem płaskim i zawiera pomieszczenia stanowisk doświadczalnych 

dla mikroskopów oraz zaplecze techniczne. Główne wejście do części projektowanej jest od strony wschodniej.

Projektowana rozbudowa koliduje z garażami  „blaszakami” dlatego przeznaczone są one do demontażu. 

Odcinek instalacji kanalizacji kolidujący przeznaczony jest do demontażu i projektowany jest nowy odcinek 

kanalizacji za częścią rozbudowaną. Dwa drzewa przeznaczone są do wycinki. 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze, na którym występuje zagrożenie powodzią od rzeki Wisły i Rudawy. 

Powyższe uwzględniono w rozwiązaniach technicznych: konstrukcja budynku z materiałów nienasiąkliwych, 

tynki cementowo-wapienne, stolarka aluminium, posadzki nienasiąkliwe. Inwestor powinien zapewnić 

rozwiązania organizacyjne zabezpieczające przed skutkami powodzi.

3.1 Usytuowanie i ukształtowanie terenu

Poziom parteru (zero budynku) pozostaje bez zmian, część rozbudowana jest na tym samym poziomie co 

istniejąca. W miejscu rozbudowy jest obecnie plac z nawierzchnia z kostki. Projektuje się remont nawierzchni  

z dostosowaniem rzędnych do części rozbudowanej budynku. Także teren zielony w bezpośrednim sąsiedztwie

budynku i dojścia i dojazdu przeznaczony jest do wyrównania do projektowanych rzędnych.

Nadmiar mas ziemnych  z wykopów zostanie odwieziony na wysypisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usytuowanie spełnia  wymagania przepisów ochrony pożarowej, zgodnie z  § 271,272,273 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 poz 1156 z 2004r z późniejszymi zmianami)

3.2 Układ komunikacyjny i nawierzchnie

Wejście główne do projektowanej części budynku jest od strony wschodniej. Dostępne jest z poziomu 

chodnika. Teren inwestycji jest dostępny z drogi publicznej czyli ul. Reymonta przez istniejący zjazd publiczny.

Istniejące dojście i  dojazd wewnętrzny zapewnia komunikację na działce. 

Projektowane są dwa miejsca postojowe. Wymiary miejsca postojowego to 2,5x5m. Jedno miejsce jest 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych i ma wymiar 5x3,6m. 

Projektowany jest remont istniejącej nawierzchni dojścia i dojazdu przy projektowanej rozbudowie.  

Nawierzchnia i podbudowa będzie odtworzona w nawiązaniu do projektowanych rzędnych przy budynku.

3.3 Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wód powierzchniowych



Woda opadowa z dachu i nawierzchni utwardzonych będzie odprowadzana tak jak dotychczas do kanalizacji 

oraz powierzchniowo na teren własny zielony. Nie będzie dokonywana zmiana naturalnego spływu wód 

opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości. Nie zmienia się ilość wód opadowych 

ponieważ rozbudowa jest na terenie obecnie utwardzonym odwodnionym do kanalizacji. 

Zaopatrzenie w wodę – bez zmian – istniejące przyłącze.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych – bez zmian – istniejące przyłącze.

Odcinek instalacji kanalizacji kolidujący z rozbudową przeznaczony jest do demontażu i projektowany jest 

nowy odcinek kanalizacji za częścią rozbudowaną.

Zaopatrzenie w energię elektryczną – bez zmian – istniejące przyłącze.

Zaopatrzenie w ciepło – bez zmian – istniejące przyłącze MPEC.

Zaopatrzenie w środki łączności – bez zmian, istniejąca umowa z dysponentem sieci.

Gospodarka odpadami – bez zmian , istniejąca umowa z przedsiębiorcą trudniącym się wywozem.

3.4 Zieleń

Projektowana rozbudowa jest na terenie utwardzonym. Dwa drzewa przy budynku przeznaczone są do wycinki

według zgody na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestycja nie koliduje z dębem czerwonym 

zlokalizowanym w zachodniej części działki. Nie projektuje się zieleni wysokiej. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARAMETRY INWESTYCJI

4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. DZIAŁKI  654/3 0,8980ha

POW. ZABUDOWY  ISTNIEJĄCA 0,1403ha

POW. ZABUDOWY  PO ROZBUDOWIE 0,1552ha

POW. ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (dojazdy, dojścia i miejsca postojowe) 0,2754ha

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA  0,4674ha

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA STANOWI 52% POWIERZCHNI TERENU

4.2 PARAMETRY INWESTYCJI 

• wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

- istniejący 1403/8980=15,6%

- projektowany (po rozbudowie) 1552/8980=17,28%

- zwiększenie istniejącego wskaźnika o 1,68% ( jest to pierwszy etap rozbudowy)

• powierzchnia biologicznie czynna stanowi 52% powierzchni terenu

• szerokość elewacji frontowej rozbudowy – 14,59m

• wysokość górnej elewacji rozbudowy - 6m

• dach rozbudowy – płaski – 1,5% spadku

• projektowane  2 miejsca postojowe  - zapewniona jet odpowiednia ilość ponieważ w związku z 

realizacja inwestycji nie przybędzie więcej pracowników niż 2 osoby, nie wzrasta liczba studentów

5. DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKÓW
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA  TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego 

7. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA.
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposobu odprowadzania ścieków - dostawa i 

odprowadzenie ścieków z sieci  zgodnie z warunkami przyłączy  -  nie ma negatywnego oddziaływania na 

środowisko



b) emisjia zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości

i zasięgu rozprzestrzeniania się -  nie ma oddziaływania na środowisko

c) rodzaj  i ilości wytwarzanych odpadów   -  odpady bytowe gromadzone i wywożone zgodnie z 

przepisami obowiązującymi na terenie gminy - nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko

d) emisja hałas oraz wibracje, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pola 

elektromagnetyczne i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się -   nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne -   nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie 

mają negatywnego wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000 i nie graniczy 

z nim bezpośrednio – nie ma oddziaływania na tereny chronione.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Nr

ewidencyjny

działki

Podstawa formalno-prawna włączenia

do obszaru objętego oddziaływaniem
Uwagi

654/2

237

699/18

699/6

653/44

677/1

678/2

678/1

679/3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

ry w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690 z póżn. zmianami)

Rozdział 1. Usytuowanie budynku

Nie występuje oddziaływanie 

projektowanego budynku ze względu na 

odległość od granicy działki

Zgodnie  z  §  12.1  pkt  1,  budynek

projektowany  na działce  budowlanej  jest

zwrócony ścianą   z otworami okiennymi lub

drzwiowymi w stronę tej granicy – nie mniej

niż 4m, a w przypadku ściany bez okien nie

mniej niż 3m.

654/2

237

699/18

699/6

653/44

677/1

678/2

678/1

679/3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

ry w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690 z póżn. zmianami)

Rozdział 3.

§ 18 i 19. Miejsca postojowe

Nie występuje oddziaływanie ze względu na

miejsca postojowe i śmietnik. 

Odległość pomiędzy miejscami postojowymi 

a najbliższą granica działki sąsiedniej będzie 

wynosić nie mniej niż  26m.



654/2

237

699/18

699/6

653/44

677/1

678/2

678/1

679/3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

ry w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690 z póżn. zmianami)

Rozdział 1.Usytuowanie budynku 

§ 13.1. Naturalne oświetlenie – prze-

słanianieRozdział 2. § 60.  Oświetlenie

i nasłonecznienie 

Nie występuje oddziaływanie ze względu na

przesłanianie i nasłonecznienie.

Projektowana rozbudowa  budynek jest w 

odległości  18,5m od  okien w części 

istniejącej a  wysokość przesłaniania nie 

przekracza 5m.

Budynek projektowany nie ogranicza 

nasłonecznienia dla budynków istniejących.

654/2

237

699/18

699/6

653/44

677/1

678/2

678/1

679/3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

ry w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690 z póżn. zmianami)

Rozdział 7. Bezpieczeństwo pożarowe.

Usytuowanie budynków z uwagi na 

bezpieczeństwo pożarowe,  

Warunki Techniczne § 271 oraz § 272 i

§ 273.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nie 

występuje oddziaływanie obiektu na działkę

sąsiednią.

Budynek projektowany jest zlokalizowany w 

wymaganej odległości powyżej 8m od 

budynków istniejących NRO na działkach 

sąsiednich.

WNIOSKI:

Obszar oddziaływania obejmuje tylko działkę inwestycji działki nr 654/3



SPIS ZAWARTOŚCI 

strona nr STRONA TYTUŁOWA
strona nr SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
strona nr DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
strona nr OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH
strona nr UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH
strona nr ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY  PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
strona nr INFORMACJA BIOZ
strona nr OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
strona nr OPIS TECHNICZNY 
strona nr PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1/500 RYS. –  01
strona nr RZUT PARTERU RYS. –  02
strona nr RZUT SUFITU, RZUT DACHU RYS. –  03
strona nr PRZEKROJE RYS. –  04
strona nr ELEWACJE RYS. –  05
strona nr ZESTAWIENIE STALARKI RYS. –  06
strona nr DETALE RYS. –  07
strona nr DETALE RYS. –  08

strona nr KONSTRUKCJAKONSTRUKCJAKONSTRUKCJAKONSTRUKCJA
strona nr NSTALACJE ELEKTRYCZNE NSTALACJE ELEKTRYCZNE NSTALACJE ELEKTRYCZNE NSTALACJE ELEKTRYCZNE 
strona nr OPINIA GEOTECHNICZNAOPINIA GEOTECHNICZNAOPINIA GEOTECHNICZNAOPINIA GEOTECHNICZNA



WDM KONSTRUKCJE Wojciech MARCZYK

Projektowanie – Nadzór

ul. Podbielowska 3, 33-300 Nowy Sącz
www.wdmkonstrukcje.pl

P R O J E K T  B U D O W L A N Y

TEMAT:

ROZBUDOWA  HALI TECHNOLOGICZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
DLA WYDZIELONYCH STANOWISK DOŚWIADCZALNYCH INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII

MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

INWESTOR:

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK W KRAKOWIE UL. REYMONTA 25, 30-059 KRAKÓW

LOKALIZACJA: 

DZIAŁKA NR 654/3 OBRĘB 4 KROWODRZA
UL. REYMONTA 25 KRAKÓW

KATEGORIA OBIEKTU – IX

  ARCHITEKTURA                                                                                                                                                                    
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. architekt Tomasz Blinowski mgr inż. architekt Wojciech Frączek
UPR.BUD. SW-34/2007 UPR.BUD. NR EW. 208/2001                    

                 

KONSTRUKCJA:                                                                                                                                                                               
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:                                        
mgr inż. Radosław Kwiatek mgr  inż.  Robert Krasny
nr uprawnień 244/2001                                     nr uprawnień 150/2001                                      

INSTALACJE SANITARNE                                                                                                                                    

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Śmiech mgr inż. Iwona Zalińska 
nr uprawnień KL-56/2002                     SKW/0057/POOS/07    

       

                      
       

INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                                                                                                                 

PROJEKTANT:  SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.  Tomasz Śmierciak mgr inż. Jarosław Kowalski 
nr uprawnień  MAP/0328/POOE/12                 nr uprawnień GPA-7342-100/94   

DATA: maj  2019 r.


