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1. DANE oGoLNE.
,1.1.

RoDzAJ oPRAcoWANlA.
Pojekt budowlany remontu budynku BWA

drzwiowej,

,t.2.

W

sieradzu z Wymianą stolarki okiennej

PoDSTAWA oPRAcoWANlA.
Umowa na Wykonanie prac projektowych z dnia o1-o5-2006

ZAMAW|AJĄGY.

1.3.

BlURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
98-200 sieradz
ul. Kościuszki3

1,4. lNWESToR.
BlURO WYSTAW ARTYSryCZNYCH
98-200 sieradz
ul. Kościuszki 3
,t.5.

PRZEDMloT oPRAcoWANlA.
Budynek BWA

,1.6.

W

sieradzu

ADREs lNWEsTYcJl.
98-200 sieradz
ul. Kościuszki3
Nr ewidencyjny działki 177 i 178l1
obręb geodezyjny 17 W sieradzu

1.7.

zAKREs oPRAcoWANlA.
opracowanie swoim zakresem obejmuje Wymianę stolarki okiennej i drżwiowej,
malowanie elewacji, Wykonanie pzeciwwilgociowych izolacji pionowych i poziomych
ścian fundamentowych, pżekucie otworu W ścianiepżejazdu i zamontowanie Witryny z
drz,/viami oraz dostosowanie Wc d|a potzeb osób niepełnosprawnych.

1.8. DANE

WYJŚcloWE Do oPRAcoWANlA,

- Wizje lokalne przeprowadzane
-

-

w czeMcu i lipcu 2006 Wrazze szczególorymi
oględzinami technicznymi, szkicami, pomiarami oraz odkryWkami W zakresie
niezbędnym do opracowania niniejszego projektu technicznego,
Wywiad z użytkownikami obiektu
szczątkowa dokumentacja techniczna dostarczona przez zieceniodawcę
rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie WarUnkóW
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie,
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mapa sytuacyjno Wysokościowa dla celóW opiniodawczych W skali ,l:1000,
fachowa literatura techniczna oraz aktualnie obowiązujące normy W bUdownictwie,
Wytyczne montażu okien,
dokumentacja zdjęciowa,
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Ls.

2.2. zAGosPoDARoWANlE TERENU,
Zagospodarowanie terenu Wykonano W oparciu o mapę
,?o;
dla celóW opiniodawczych W skali 1:1000 i pomiar W terenie.
Zagospodarowania terenu obejmuje dzjałkę nr ew. 177 i 17811 położonąw
miejscowości sieradz przy uIicy Kościuszki 3.
Budynek jest Wpisany do EWidencji ZabytkóW Architektury i Budownictwa.
Budynek nie podlega Wpływom eksploatacji górniczej.
Pżedmiotowy teren podlegający opracowaniu jest zabudowany W zakresie: budynkóW
mieszkalnych i uą^eczności publicznej, infrastruktury technicznej, W tym:
- sieciWodociągowej,
- linii elektrycznych iośWietlenia ulic,
- kanalizacji sanitarnej,
- dróg i chodnikóW,
- małej architektury,
W ramach opracowania nie projektuje się żadnych nowych obiektóW kubaturowych ani
teź obiektóW infrastruktury technicznej. Budynek, będący przedmiotem opracowania
oznaczono kolorem czerwonym na załączonej kserokopii mapy dla celóW
opiniodawczych,

BlLANS TERENU

- bez zmian
- bez zmian

Powierzchnia zabudowy
powjerzchnie utwardzone
powierzchnie zielone
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3. oPls TEcHNlczNY oGoLNoBUDoWLANY.
3.1. oPls STANU lsTNlEJĄcEGo,
3.1.1. DANE LoKALlzAcYJNo-SYTUACYJNE.

Przedmiotowy budynek uźytecznościpublicznej, zlokalizowany jest W Sieradzu
Woj, łódzkie na działce o numerze ewidencyjnym 177 i 17811 W obrębie
geodezyjnym 17 przy ulicy Kościuszki 3.

zdj. nr1. Widok elewacji północnej - frontowej, głóWne Wejście do budynku,

W obrębie posesji

znajdują się dwa połączone ze sobą budynki. od ulic
ogrodowej i Kościuszki zlokalizowany jest budynek W częścidwukondygnacyjny
(od strony ul. ogrodowe!) oznaczony numerem ewidencyjnym 3a, W pozostałej
częścipańerowy z poddaszem użytkowym oznaczony numerem ewidencyjnym 3,
od strony południowo_zachodniej Wzdłużwanicy z dzialką'l79l1 znajduje się
budynek jednokondygnacyjny, z dachem jednospadkowym krytym papą
Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony na fragmencie części
dwukondygnacyjnej. Nad częściąpoddasza użytkowego jest strych nieużytkowy,
Północne skrzydło budynku podzielone jest
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zdj. n2. Wdok elewacji południowej.

Niższy budynek Wykonany został W technologii tradycyjnej murowany z cegły
ceramicznej petnej, strop nad pańerem stanowią pMy Kleina na belkach
stalowych, Pańer z poddaszem łączą betonowe schody. sklepienie nad
poddaszem uźytkowym stanowi strop na belkach drewnianych Wykończony od
dołu panelami boazeryjnymi drewnianymi, Dach drewniany kMy blachą miedzianą
na deskowaniu ażurowym. częśćdwukondygnacyjna murowana i otynkowana.
Dach dwu§padkowy kMy papą na deskach, więźba drewniana.
3.1.2. RYs

HlsToRYczNY

Przedmiotowy budynek został zbudowany

na początku Xlx

Wieku. część

zachodnia przebudowana po 1920 roku. charakterystycznie usytuowany W pobliżu
rynku i haktu głóWnego, Reprezentacyjny budynek miejski służącyjako dom
zajezdny dla podróżnych oraz miejsce spotkań zabaw ludności.Układ
przedmiotowego budynku W załoźeniu pieMotnym typovvy, Budynek głóWny
mieszkalny
sienią pżelotową na podwórze. Do głóWnej bryły budynku
dostawione są budynki tzw. ,,stanu" tj. stajnia i Wozownia,
Fasada z elementami klasycystycznymi (podziały elewacji, boniowania, gzymsy,
obramienia okien, tokątny szczyt W części zachodniej budynku od połnocy).
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zdj. nr3, Widok elewacji pólnocnej.
TĄkątny szczyt częścizachodniej budynku,
3.1.3.

oPls STANU TEcHNlczNEGo BUDYNKU.
Przedmiotowy budynek uźytecznościpublicznej na dzień dzisiejszy jest
stanie technicznym i moźe być poddany remontowi,

W

dobrym

Podczas przeprowadzonych Wizji lokalnych nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji
budynku.
3.1.4.

oPls KoNSTRUKcJ| BUDYNKU WRAZ z oPlsEM lcH sTANu
TEcHNlczNEGo.

3.1,4.1. Fundamenty.

Głębokościposadowienia oraz rodzaju łaW fundamentowych nie ustalono.
Na podstawie oględzin budynku (brak Wyraźnych spękań i zarysowań) można
stwierdzić, że ławy fundamentowe są W średnim stanie technicznym.
3.,1.4.2, Mury

fundamentowe

Mury fundamentowe z cegv ceramicznej pełnej na zaprawie Wapiennej W średnim
stanie technicznym

3.1.4.3. Mury zewnętrźne
Mury konstrukcyjne zewnętżne Wykonane sąz cegv ceramicznej pełnej na
zaprawie Wapiennej obustronnie otynkowane,
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Podczas pzeprowadzonejWizji lokalnej nie stwierdzono żadnych niepokojącylh
zjawisk mogących śWiadczyćo ich zĘ pracy. stan techniczny muróW oceniam
jako dobry. stwierdzono Występowanie niewielkich spękań tynku zewnętznego i

t>
'l ..:?

po!,vłoki malarskiej.

3.1.4.4. Mury Wewnętrzne
Mury konstrukcyjne Wewnętzne Wykonane sąz cegły ceramicznej pełnej na
zaprawie Wapiennej obustronnie otynkowane. ogólnie stan techniczny muróW
Wewnętznych oceniam się jako dobry,
3.1,4.5. stropy:

stropy W średnimstanie technicznym, Nie stwierdzono niepokojących zjawisk
śWiadczącycho

zĘ pracy

konstrukcji.

3.1.4.6. Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ńtwiowy, pokrw blachą
mjedzianą stan techniczny drewna W elementach konstrukcyjnych Więźby
dachowej oceniam jako dobry. Dach na budynku Wysokim pokryty papą
asfaltową Remont pokrycia dachu pzewiduje odrębne pozwolenie,
3,1.4.7.

schody:

-W

budynku niskim betonowe W dobrym stanie technicznym,

-W

budynku Wysokim drewniane

3.1.4.8. stolarka okienna i

W

średnim stanie technicznym,

drAłiowa

Drewniana nietypowa W złym stanie technicznym. Projektuje się Wymianę stolarki
okiennej,
3.1.4.9. Podłogi i posadzki
Różne, W tym Wykładziny dywanowe, lastriko, podłogi drewniane typu ,,Białe" ,
cementowe oraz pMki ceramiczne.
3.1.4.1o, Ścianki działowe.
W budynku ścianydziałowe Wykonano z cegły ceramicznej pełnej oraz o lekkiej
konstrukcji drewnianej. stan techniczny ścianekdziałowych oceniam jako średni.
3.1.4.13. Budynek jest wyposażony W nasĘpujące instalacje.
- lnstalację Wodociągową- Woda z sieci miejskiej
- Kanalizację sanitarną

-

zlzut ściekóW do kanalizacji miejskiej
- lnstalację centralnego ogżewania z sieci miejskiej
- lnstalację elektryczną ośWietleniową
- Wentylację giawitacyjną

oPRAcoWAŁ:
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odgromową
- lnstalację telefoniczną
- lnstalację

3.2.

lą

JJ,

/'

oPls PRoJEKToWANYCH RoBÓT REMoNToWYCH.
zadania projektowe polega na opracowaniu projektu budowlanego remontu
budynku BWA W sieradzu.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian

fundamentowych,
- Wymianie slolarki okiennej i drzwiowej z częściowymjej odtworzeniem,
- malowanie elewacji,
_ pżekucie otworu W ścianiepżejazdu iZamontowanie Witryny W pomieszczeniu
§pżedaży prac artystÓW,
- dostosowanie Wc dla potżeb osób niepełnosprawnych,
3.2.1.

WYKoNANlE lzoLAcJl PozloMEJ l PloNoWEJ MURÓW
FUNDAMENTOWYCH

RÓżNE SPECJALNE RoBoTY BUDoWLANE

-

cPV

-

45262600-7

W ramach prac związanych z Wykonaniem izolacji poziomej i pionowej muróW
fundamentowych należy:
- przed przystąJieniem do robót budowlanych, zabezpieczyć teren pżed dostępem
osób trzecich,
- Wykonać Wykop Wokół budynku o szerokości ok. 50 cm i głębokościokoło 100 cm,
- Wykonaó izolację poziomą W postaci przepony poziomej Wykonanej za pomocą
iniekcji niskociśnieniowej, od zewnątrz budynku na Wysokościokoło 10 cm ponad
poziomem posadzki nawiercić otwory ściślez zaleceniamj producenta Wybranego
systemu. Poprzez nawiercone otwory Wprowadzić środek iniekcyjny. Dopuszcza
się jednak Wykonanie izolacji poziomej doWoIną inną metodą np. metodą podcięó,
- Wykonać izolację pionową; usunąć odpadające fragmenty tynku, uzupełnić ubytki,
Wykonać izolację pzeciwwilgociową W postaci dwóch Warstw asfaltowej emulsji
anionowej W taki sposób żeby połączyćobie przedmiotowe izolacje,
- bardzo ostrożnie ręcznie zasypać Wykop W taki sposób żeby nie uszkodzió
Wykonanej izolacji pionowej,

- Wykonać ponowne utwardzenie terenu Wykonując spadki tak żeby skutecznie
odprowadziły Wody opadowe od budynku

,

Uwaga:

1. Dla zapewnienia pełnej skuteczności izolacji muróW fundamentowych należy
przy najbliższych planach remontowych Wewnątrz budynku przewidzieó
Wykonanie izolacji pionowej W postaci dwóch Warstw asfaltowej emulsji
anionowej od Wnętrza budynku,
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W ramach prac związanych z Wymianąstolarki okiennej i drzwiowej zewnętznej
należy:
- przed przystą]ieniem do robót bUdowlanych, zabezpieczyć teren

pżed dostępem
osób trzecich,
- pzyszły Wykonawca pzed pzystąpieniem do Wykonania okien oraz dra/vi powinien
sprawdzić samodzielnie W naturze ich Wymiary,
_ prżyszłyWykonawca pżed pzystąpieniem do demontażu a następnie do Wykonania
nowych okien oraz drzwi powinien Wykonać Zdjęcia istniejącej stolarki
przewidzianej do odtworzenia i zachować je jako istotne dokumenty budowy.
zdjęcia te posłużądo poróWnania stolarki na etapie odbioru. lnspektor nadzoru nie
dokona odbioru stolarki bez poróWnania jej z dokumentacją fotograficzną,
- zdemontować istniejące okna z drewna oraz drzwi Wejściowe do budynku,
- zdemontować podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej,
- osadzió, w tak przygotowanych otworach okna drewniane o podWyższonej
odporności na Włamanie. okna szklić szkłem Warstwowym P4 komorowym o
Współczynniku U=1,1Wm'K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
Winien byó nie Wyższy niżU=1,8wlm2K, W oknach stosować okucia obwiedniowe
z możliwościączterostopniowego uchyłu o podwyższonej odporności na Włamanie,
okna z ruchomym słupkiem, okna przewidziane do odtvvorzenia powinny mieć
kształt, kolor i Wymiary taki sam jak okna istniejące ze szczególnym
uwzględnieniem szerokości ościeżnic,okna powinny posiadać funkcję
rozszczelnienia (mikrowentylacja\. wymiary stolarki pobrać z natury,
- ościeżniceokien i drzwi mocować do ścianza pośrednictwem kotew stalowych,
Rozstaw kotew na długościościeżyWinien być nie Większy niż 100cm,
- styki ramy okna z ościeżamiuszczelnić pianką poliuretanową, ramę okna obić
papą izolacyjną,
- Ubytki tynku ościeżyuzupełnić zaprawą cementowo-Wapienną a następnie
pomalować.
- drzwi do budynku Wykonać jako drewniane ocieplone odtwarzając istniejące
Wymiary i ksztafty dźWi. W drz,^iiach naleł montować dwa niezależne zamki
antyw]amanjowe z których jeden listwowy minimum dwupunKowy, W drzwiach należy
pzewidzieć montaż samozamykaczy zfunkcją,,stop". Montaż drzwi Wykonaó W sposób
analogiczny jak montaż okien,
MALoWANlE ELEWACJl
NAKŁADAN|E PoWlERzcHNl KRYJĄoYoH - CPv

3.2.3.

-

45442000-7

W ramach malowania elewacji należy:
- przed przystąieniem do robót bUdowlanych, zabezpjeczyć teren pzed dostępem
osób tzecich,
- Ustawienie rusźowań,
- oczyszczenie podłożapoprzez zmycie i zeskrobanie istniejącej polvłoki malarskiej,
- skucie uszkodzonych fragmentóW tynkóW ścian zewnętznych,
- uzupełnienie tynkóW zewnętrznych tynkiem Wapiennym,
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zagruntować istniejące podłoże preparatem zwiększającym prz!łc?ep
- na tak przygotowaną powierzchnię nałożyćpowłokę z farby silikatowej.
podkładowej i nawierzchniowej W kolorze białym,
- demontaż rusźowań,

-

WYKUClE oTWoRU l zAMoNToWANlE WITRYNY W PoMlEszczENlU
SPRZEDAŻY PRAC ARWSTÓW

3.2.4,

SPEoJALNE RoBoTY BUDoWLANE INNE, Nż DACHoWE

-

cPV

-

45262000-1

W ramach Wykucia otworu i zamontowania Witryny W pomieszczeniu sprzedaży prac
ańystóW naleźy:
- przed przystąpieniem do robót budowlanych, zabezpieczyó teren przed dostępem
osób tżecich,
- rozebrać ściankę działową WeWnątrz pomieszczenia,
- zdemontowaó istniejący grzejnik żeliwny i zamontować W nowym miejscu
skracając podejścia
- Wyczyć i zaznaczyó po obu stronach ścianyprojektowany otwór,
- po jednej stronie muru Wykonać bruzdę ponad otworem, do zamontowania dwóch
stalowych belek, przy oparciu na murze podklinować stalowymi podkładkami,
- poMórzyć montowanie belek po drugiej stronie przyszłego otworu,
- połączyó obsadzone belkiśrubami fi,l2 co 80 cm,
- mur pod nadprożem rozbieraó ręcznie, małymi fragmentami od góry otworu,
- stopki dwuteownikóW owinąć siatką rabitza i otynkować
- powypełniać ubytki W krawędziach otworu
- przyszł Wykonawca pzed pzystąpieniem do Wykonania Witryny z drżWiami powinien
sprawdzió samodzielnie W naturze ich Wymiary,
- ościeźniceWitryny mocować do ścianza pośrednictwem kotew stalowych.
Rozstaw kotew na długościościeżyWinien być nie Większy niź 100cm,
- styki Witryny z ościeźamiuszczeInió pianką poliuretanową,
- ubytki tynku ościeżyuzupełnić zaprawą cementowo-Wapienną a następnie
pomalowaó W kolorze istniejących ścian

DosTosoWANlE Wc DLA PoTRzEB osóB NlEPEŁNosPRAWNYGH
SPECJALNE RoBoTY BUDoWLANE INNE, Nż DACHoWE - cPV - 45262000-1
W ramach dostosowania Wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych należy:

3.2.5.

- przed przystą]ieniem do robót budowlanych, zabezpieczyć teren przed dostępem

osób trzecich,
zdemontować istniejące drzwi,
_ zdemontować istniejące Wyposażenie Wc,
_ Wyburzyć ścianki przewidziane projektem do rozbiórki,
- skuć istniejące pMki,
- Wymurowaó nowoprojektowane ścianki działowe,
- przystosowaó instalacje Wod-kan do nowego ustawienia Wyposażenia,
- oczyścić,WyróWnaó i otynkować ściany,
- zamonlowaó drzwi 0ak W punkcie 3.2.2),
- ułożyćglazurę i terakotę,
- zainstalować biały montaż,
-
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- Podane W powyższym opracowaniu rozwiąania Wskazujące konkretny produkt
lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi Wskazującym konióczne do
osiągnięcia. paramełry techniczne zastosowanego systemu, Dopuszcza się
zastosowanie innych róWnoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktóń
dowolnego producenta pod Warunkiem osiągnięcia parametróW teihnicznych
lepszych. bądź też co najmniei róWnych jak parametry proponowanego systemu.
Przed Wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu bądź tóz pioduktu
należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzoną

Wpisem do dziennika budowy,

- Wszelkie prace powinny być Wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie.

- Na podstawie rczporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 27 sierpnia 2oo2r.

151 poz. 1256 podczas realizacji budow kierownik budowy jest zobowiązany do
opracowania tzw, ,,planu Bloz"

Przyszły Wykonawca jest zobowiązany Wbudowwaó materiałry budowlane, które
posiadają ceńyfikat bezpieczeństwa zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Polskiego
centrum Badań i ceńyfikacji z dnia 20 maja 1994r, W sprawie ustalenia wykaŹu
WyrobóW podlegających obowiązkowi zgłaszania do ceńyfikacji
znak
bezpieczeń§twa i oznaczania tym znakiem.(Monitor Polski z 1994r.Nr 39 poz.
_

na

335),

-

Przyszły Wykonawca jest zobowiązany prowadzić poszczególne roboty

budowlane ściślewedług instrukcji wydanych przez producentów poszczególnycń
systemóW.

_ Przedmiotowy budynek jest Wpisany do Ewidencji ZabytkóW

Architektury

i Budownictwa prowadzonej przez Państwową służbęochrony ZabytkóW.

Opracował:

Podpis:

mgr inż. arch. Marcin GWis
nr upr, bud 26lR-319/Łolł05
dr inż. Ryszard Mes
nr upr. bud. ŁoD/0338/PWol(05

Ef"

sieradz, czerwiec 2006
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4. lNFoRMACJA

1.

Bloz

NAZWA lNWEsTYcJl.
Remont budynku BWA z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

2.

LoKALlzAcJA lNWESTYCJl.
98-220 sieradz
ul. Kościuszki 3
Działka o nr ew. 177 i 17811
Obręb geodezyjny 17

3.

lNWEsToR.
BlURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
98-200 sieradz
ul. Kościuszki 3

4. PROJEKTANT

SPORZĄDZAJĄCY lNFORMACJĘ.

Ryszard Mes

Zam. 98-200 sieradz
Ul. Łokietka 45m.
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1}

zakres robót;

2|

Koleiności realizacji poszczególnych zadań:

l

'

-.|-są;:'_y?k
"'e,d",ą

ł.;

obejmuje całośćprocesóW technologicznych związanych z Wykonaniem
remontu budynku BWA Wraz Z Wymianą stolarki.

Projekt nie narzuca kolejności realizacji poszczególnych zadań.
Z uwagi na prowadzenie prac na Wydzielonym terenie, istnieje możliwość
róWnolegĘ realizacji inwestycjiW pełnym zakresie lub etapowania zadania.

3) Wykaz

istni€jąćych obiektów budowlanych:

Budynek zlokalizowany W śródmiejskiej zabudowie pierzejowej; od północy
izachodu przylegający bezpośrednio do ulic,

zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzaó zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Brak
5) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń Występuiących podczas
realizacii robót budowlanych, określaiąceskalę i foda{e zag?ożeń oraz
miejsce i czas ich Występowania;
> możliwośćporażenia prądem podcżas prac związanych z używaniem
elektronarzędzi,
> zagrożenie upadku z Wysokości ponad 5m podczas Wykonywania prac
związanych z remontem pokrycia dachu.
6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaźu pracownikóW przed
płzysĘpieniem do realizacii robót szczególnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy opracowując plan BloZ Winien uwzględnió Wymienione W
punkcie 5 zagroźenia W odniesieniu do przewidzianych technologii
Wykonawstwa robót iśrodkóW technicznych do realizacji,
Kierownik opracowuje tematykę szkoleń ogólnych istanowiskowych dla

4| Wskazanie elementóW

pracownikÓW,

środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom Wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub W ich sąsiedztwie, W tym
zapewniaiącą szybką ewakuac|ę na Wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń:

7| Wskazanie

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologię, środkitechniczne i organizacyjne do
realizacji zadania W sposób Wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa i
sprawną komunikację, łączność,dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i
zaalarmowania odpowiednich służbna Wypadek pożaru, awarii i innych
zagrcżeń.
lnformacje te Winny znaleźćsię W planie BloZ, opracowanym przez osobę
przejmującą obowiązki kierownika budowy obiektu.
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4, Elewacje Wschodnia
5, Elewacje zachodnia
6,zestawienie stolarki okiennej i dlzwiowej

oPRAcoWAŁ;

mgr inż, arch,

,l:

o?łł!pr,
Plac Wojewódzki
98_200

3

slERADz

(pRoJEKT)

25
skala 1:50,
skala ,l |100
skala 1:100

26
27
28

ska|a 1|100
skala 1|100
skala 1:50

30

i/arcan Gr,{is dr inż, RysZard Mes

31

