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Funkcja  /  Nazwisko Uprawnienia Data, podpis Izba 
Projektant  
 

arch. 

Anna Horwat 

27/88/Lw  

W specjalności architektonicznej, do sporządzania projektów 
w zakresie rozwiązań architektonicznych wszystkich obiek-
tów budowlanych. 

 DS./0253 

Sprawdzający  
 

arch. 

Andrzej Horwat 

28/88/Lw 

W specjalności architektonicznej, do sporządzania projektów 
w zakresie rozwiązań architektonicznych wszystkich obiek-
tów budowlanych. 

 DS./0254 

 

 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: od  
okładki do ostatniego rysunku 

1 strona tytułowa ze spisem uzgodnień ze spisem zawartości projektu budowlanego na str. 1a 

2 Przynależność do izby architektów projektanta i sprawdzającego 

PROJEKT BUDOWLANY 

D
an

e 
og

ól
ne

 

Nazwa obiektu budowlanego 

 
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY 
-REMONT ELEWACJI I BALKONÓW   
 

Kategoria obiektu budowlanego XIII 

Adres obiektu budowlanego 
Ul. Grabiszyńska 73  
53-511 Wrocław 

Numery ewidencyjne działek, na 
których obiekt i urządzenia terenu 
są usytuowane 

działka nr 16/1, obręb Stare Miasto, AM-30 
jednostka ewidencyjna Wrocław Miasto 
TERYT 026401_1.0001.AR_30.16/1 

Nazwa i adres  Inwestora 

Wspólnota Mieszkaniowa  
Ul. Grabiszyńska 73  
53-511 Wrocław 

Nazwa i adres jednostki projekto-
wania 

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 
50-369 Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2  

Data opracowania 20-02-2020 r. 



  

3 Uprawnienia projektowe projektanta 

4 Uprawnienia projektowe sprawdzającego 

5 Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami 

6 Spis treści 

7 Spis rysunków 

8-31  Opis techniczny z Informacją BIOZ 

 

32-36 część graficzna 

numer Tytuł rysunku Skala 

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

2 Elewacja frontowa - Stan istniejący i projekt remontu 1:100 

3 Elewacja podwórzowa - Stan istniejący i projekt remontu 1:100 

4 Remont balkonów 1:20 

5 Kolorystyka elewacji 1:100 

   

 
 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność spółki “HORWAT-ARCHITEKCI” i mogą być sto-
sowane, powielane i udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia autorów z zastrzeżeniem 
wszelkich skutków prawnych. 
 

OŚWIADCZENIE: 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r , poz. 290 z 
późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że niniejsze opracowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i zasada-
mi wiedzy technicznej, umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 


