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                              województwo  kujawsko - pomorskie 

 

 
KARTA KOORDYNACYJNA 

 
 

 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie 

w tym:   
                                 rozbudowa ob. nr B1 - Budynku hali sortowni 
                                    rozbudowa ob. nr B2 - Budynku socjalno – biurowego 
                                    wraz z przeprojektowaniem instalacji wewnętrznych,  
                                                                placów i infrastruktury zewnętrznej 
 
 

Kategoria obiektów – VIII, XVI, XVIII, XXII, XXVI 
 

BRANŻA FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJ. ZAGOSP. 
TERENU I 

ARCHITEKTURA 

Projektował: mgr inż. arch.  
Renata Sarnot 

7131/27/P/2004 
Uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

 

Sprawdził: 
mgr inż. arch. 
Kinga Marek 

 

65/WPOKK/UpB/2011 
Uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

 

KONSTRUKCJA 

Projektował: inż. 
 Ewa Wojtkowiak 

WKP/0045/PWOK/05 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności  konstrukcyjno – 

budowlanej 

 

Sprawdził: inż.  
Awana Borowicz  

WKP/0042/PWOK/05 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności  konstrukcyjno – 

budowlanej 

 



INSTALACJE 
SANITARNE 

 

Projektował: mgr inż. 
Joanna Łukanty 

WKP/0336/PWOS/10 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych, kanalizacyjnych 

 

Sprawdził: 
mgr inż.  

Halina Karmolińska 
– Słotkowska 

26/P/97 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych,  

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

 

INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE   

Projektował: mgr inż. 
Michał Kaczmarek 

WKP/0386/POOE/13 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: mgr inż.  
Rafał Olszewski 

WKP/0410/POOE/11 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

DROGI 

Projektował: mgr inż. 
Marcin Matysik 

WKP/0233/POOD/06 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 
specjalności drogowej 

 

Sprawdził: mgr inż.  
Łukasz Szuba 

7131/190/P/2002 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

 

                                                                                                                             
Poznań, maj 2017 r. 

 
 


