
43-300 Bielsko Biała  
ul. Poniatowskiego 6 

  Tel./fax. (0-33) 499 00 14 
  e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl 
 
  

 Tom II  Egz. nr  

INWESTOR: 
Miasto Ustro ń  

Urząd Miasta Ustro ń, Rynek 1 
43 - 450 Ustro ń 

INWESTYCJA: 
Zagospodarowanie terenów zielonych  

z uwzgl ędnieniem ścieŜek spacerowych i urz ądzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego słu Ŝących edukacji i zaj ęciom kulturalno-o światowym  

ZADANIE: 

Zagospodarowanie terenów zielonych w parku zdrojowy m z 
uwzgl ędnieniem ścieŜek, budowa fontanny zasilanej wod ą 

solankow ą, budowa pijalni wód do kuracji pitnej, budowa kład ki dla 
pieszych, budowa muru oporowego 

wraz z mał ą architektur ą oraz infrastruktur ą techniczn ą. 
Ustro ń, ul. Sanatoryjna dz. nr 3319/34, 3319/45,331946, 4 922/11 

STADIUM: Projekt Budowlany 

Tytuł Tomu Tom II - Projekt architektoniczno - konstrukcyjny 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004r.o 
zmianie ustawy – Prawo budowlane, Projektant i Sprawdzający oświadczają, iŜ niniejszy projekt oraz 
wszystkie jego składowe są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi 
przepisami technicznymi oraz normami a takŜe z zasadami wiedzy technicznej. 

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPR BUD, PODPIS 
ZAKRES  
OPRACOWANIA: 

PROJEKTANT / SPRAWDZAJ ĄCY PODPIS 

BranŜa 
ARCHITEKTONICZNA: 

mgr inŜ. arch. Aleksandra PłuŜek 
upr. nr MPOIA/024/2007 -  Projektant 

 

BranŜa 
ARCHITEKTONICZNA: 

mgr inŜ. arch. Krzysztof Radke 
upr. nr Rz/A-05/07 - Sprawdzający 

 

BranŜa 
KONSTRUKCYJNA: 

mgr inŜ. Antoni Sienicki 
upr. nr 201/94 B-B - Projektant 

 

BranŜa 
KONSTRUKCYJNA: 

mgr inŜ. Józef Dziedzic 
upr. nr 157/88 B-B - Sprawdzający 

 

BranŜa 
KONSTRUKCYJNA - 
MOSTY 

inŜ. Marian Palichleb 
upr. nr ONB 907u-50/74 - Projektant 

 

BranŜa 
KONSTRUKCYJNA - 
MOSTY 

mgr inŜ. GraŜyna Cembala 
upr. nr 97/93 B-B, upr. nr 17/91 B-B - Sprawdzający 

 

Projektant i sprawdzający oświadczają, Ŝe niniejszy projekt oraz wszystkie jego składowe zostają wydane jako 
kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć. 
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność „Aktyn” Sp. z o.o.  
w Bielsku - Białej i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie 
pisemnego zezwolenia w/w Spółki z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych. 

Bielsko - Biała, październik 2008r. 
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„Budowa budynku usługowego – PIJALNIA WÓD DO KURACJI PITNEJ” T-II 












































