
ARCHITOP
ANDRZEJ ZATWARNICKI

46-022 Kępa k/Opola  ul.Spacerowa 20  tel.77 44 14 015  architop@wp.pl    www.architop.com.pl
           metryka  projektu

Temat projektu: 
Projekt  architektoniczno-budowlany przebudowy  z 
rozbudową budynku  Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 

Nr egzemplarza :
                                  Kategoria I X 

Nazwa i adres   
obiektu  
budowlanego

Budynek Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach  ul. Muzealna 4
Jednostka ewid. : 160704_2  Łambinowice, obręb ewid: 0006  
ŁAMBINOWICE, k.m. 3   dz.nr 596, 592/2 

Nazwa i adres
 inwestora :           

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W
ŁAMBINOWICACH-OPOLU , OPOLE  UL. MINORYTÓW 3

Jednostka 
projektowa   

Biuro Projektów „ARCHITOP”  A.Zatwarnicki , 
46-022 Kępa k/Opola  ul. Spacerowa 20 

Zgodnie z art. 20 ust.4 , Dz.U.NR 93 z 2004 , poz.888 my niżej podpisani oświadczamy o sporządzeniu projektu        budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektował   
część 
architektoniczną   

Główny  
projektant

mgr in ż. arch.  Andrzej  
Zatwarnicki
upr. bud. do proj. w spec. architekt. 
bez  ograniczeń nr ewid. 1/96Listopad 2016

Listopad
2016

   

Sprawdził  część 
architektoniczną:

mgr in ż. arch. Małgorzata 
Zatwarnicka 
upr. bud. do proj. w spec. Architekt.
bez  ograniczeń nr ewid. OKK/UpB/06/04

Listopad
2016

Projektował   
część  
konstrukcyjną:

mgr  in ż.  Jerzy Żmuda
upr. bud. do proj. w spec. konstr.-bud.
bez ograniczeń nr ewid. 39/01/OP

Listopad
2016

awdził  część 
konstrukcyjną:

 dr hab. in ż. Jan Żmuda
  upr. bud. do proj. w spec. konstr.-bud.
  bez ograniczeń nr ewid.79/87/Op, 297/94/OP

Listopad
2016

Projektował   
część Instalacje  
sanitarne:

mgr  in ż.  Grażyna   Jurowicz
  upr. bud. do proj. w spec. instal.sanit . i  sieci  sanit .
  bez  ograniczeń nr ewid.350/94/OP

Listopad
2016

Sprawdził  część 
Instalacje  
sanitarne:

mgr  in ż. Bożena  Żurek  
  upr. bud. do proj. w spec. instal.sanit . i  sieci  sanit .
  bez  ograniczeń nr ewid.178/85/OP

Listopad
2016

Projektował   
część  instalacje   
elektryczne

mgr  inż.  Hubert  Waleska
  upr. bud. do proj. w spec. instal. Elektr.
bez ograniczeń nrewid.128/82/Op,16/84/Op

Listopad
2016

Sprawdził  część
instalacje   
elektryczne

mgr  inż. Maciej  Morzyk
 upr. bud. do proj. w spec. instal.elek. i  sieci  elekt.
bez  ograniczeń nr ewid.OPL/0596/POOE/10

Listopad
2016

Projektował 
część   drogową:

 inż. Adam  Kulejewski
  upr.bud.w  specj.proj. dróg kołowych ,
  bez ograniczeń    nr ewid. 34/77/Op.

Listopad
2016

Sprawdzający 
część    drogową:

 mgr  in ż. Ryszard  Ka źmierczak
  upr.bud.w  specj. proj.dróg i nawirzchni 
  lotnisk,bez ograniczeń   nr ewid. 73/ 9 3/OP

Listopad
2016



Spis zawartości opracowania na następnej stronie

Temat:        OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Nr 
egzemplarza :

Nazwa i adres   
obiektu  
budowlanego

Budynek Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach  ul. Muzealna 4
Jednostka ewid. : 160704_2  Łambinowice, obręb ewid: 0006  
ŁAMBINOWICE, k.m. 3   dz.nr 596, 592/2 

Nazwa i adres
 inwestora :        

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W
ŁAMBINOWICACH-OPOLU , OPOLE  UL. MINORYTÓW 3

Jednostka 
projektowa   

Biuro Projektów „ARCHITOP”  A.Zatwarnicki , 
46-022 Kępa k/Opola  ul. Spacerowa 20 

Zgodnie z art. 20 ust.4 , Dz.U.NR 93 z 2004 , poz.888 my niżej
podpisani oświadczamy

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektował   
część 
architektoniczną   

Główny  
projektant

mgr inż. arch.  Andrzej  
Zatwarnicki
upr. bud. do proj. w spec. architekt. 
bez  ograniczeń nr ewid. 1/96

Listopad
2016

   

Sprawdził  część 
architektoniczną:

mgr inż. arch. Małgorzata 
Zatwarnicka 
upr. bud. do proj. w spec. Architekt.
bez  ograniczeń nr ewid. OKK/UpB/06/04

Listopad
2016

Projektował   
część  
konstrukcyjną:

mgr  inż.  Jerzy Żmuda
upr. bud. do proj. w spec. konstr.-bud.
bez ograniczeń nr ewid. 39/01/OP

Listopad
2016

awdził  część 
konstrukcyjną:

 dr hab. inż. Jan Żmuda
  upr. bud. do proj. w spec. konstr.-bud.
  bez ograniczeń nr ewid.79/87/Op, 297/94/OP

Listopad
2016

Projektował   
część Instalacje  
sanitarne:

mgr  inż.  Grażyna   Jurowicz
  upr. bud. do proj. w spec. instal.sanit . i  sieci  sanit .
  bez  ograniczeń nr ewid.350/94/OP

Listopad
2016

Sprawdził  część 
Instalacje  
sanitarne:

mgr  inż. Bożena  Żurek 

  upr. bud. do proj. w spec. instal.sanit . i  sieci  sanit .
  bez  ograniczeń nr ewid.178/85/OP

Listopad
2016

Projektował   
część  instalacje   
elektryczne

mgr  inż.  Hubert  Waleska
  upr. bud. do proj. w spec. instal. Elektr.
bez ograniczeń nrewid.128/82/Op,16/84/Op

Listopad
2016

Sprawdził  część
instalacje   
elektryczne

mgr  inż. Maciej  Morzyk
 upr. bud. do proj. w spec. instal.elek. i  sieci  elekt.
bez  ograniczeń nr ewid.OPL/0596/POOE/10

Listopad
2016

Projektował 
część   drogową:

 inż. Adam  Kulejewski
  upr.bud.w  specj.proj. dróg kołowych ,
  bez ograniczeń    nr ewid. 34/77/Op.

Listopad
2016

Sprawdzający 
część    drogową:

 mgr  inż. Ryszard  Kaźmierczak
  upr.bud.w  specj. proj.dróg i nawirzchni 
  lotnisk,bez ograniczeń   nr ewid. 73/ 9 3/OP

Listopad
2016


