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Remont budynku geriatrycznego DPS w
Koszelewie, polegający na dostosowaniu
budynku do obowiązujących przepisów
ppoŜ. zgodnie z Ekspertyzą Stanu Ochrony
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Inwestor: Dom Pomocy Społecznej
w Koszelewie
Koszelew, 09-530 Gąbin

Opracował: Marcin Jóźwiak

Projektant:

Lech Jeziak

Projekt zawiera.........kolejno
ponumerowanych stron.
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SPIS TREŚCI
I.

Oświadczenie projektanta

II.

Dokumenty i uzgodnienia

III. Projekt architektoniczno – budowlany
1. Opis zagospodarowania terenu i opis techniczny do projektu
budowlanego
- Dokumentacja fotograficzna
- Plan zagospodarowania terenu (rys 1)
- Rzut parteru (rys 2)
- Rzut poddasza (rys 3)
- Rzut dachu (rys 4)
- Przekrój poprzeczny A-A (rys 5 )
- Elewacje (rys 6)
- Elewacje (rys 7)
IV.

Załączniki

Lech Jeziak

Płock.....................................

09-506 Soczewka
Brwilno dolne 76A

OŚWIADCZENIE
W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207, poz.2016
z 2003r. z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu
zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwą:
Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie, polegający na
dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoŜ. zgodnie z
Ekspertyzą Stanu Ochrony PrzeciwpoŜarowej, dz. nr 79/2 , gmina Gąbin

zlokalizowaną w miejscowości:
na działce (działkach)* o nr
ewidencyjnym gruntu:

Koszelew

79/2

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przeciwpoŜarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnień budowlanych w specjalności:
Architektoniczno – Konstrukcyjna
nr. Upr. 178/WA/75

(pieczęć i podpis projektanta)

Oświadczenie załączam do wniosku z dnia:
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b, sporządzona
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p.zm.) spełniająca
wymagania „Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.Nr120, poz. 1126 z 2003 roku). **

(pieczęć i podpis projektanta)

∗ niepotrzebne skreślić.
∗∗ wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących
udział w opracowaniu projektu budowlanego.

