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odgruzować, odsłonić oryginalną posadzkę wewnątrz budynku,
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zablokować mechanizm bębna na linę
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zdjąć warstwę humusu do poziomu oryginalnego wejścia,
splantować teren wokół ruiny stałej budynku,
wyłożyć 1m opaskę wokół murów ruiny z warstwy grysu granitowego o gr. 10cm

1528

"Wieże wyciągowe wraz z budynkami technicznymi w kamieniołomie byłego
INWESTYCJA

Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen"
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica 58-152 Goczałków
Obręb Rogoźnica Dz. nr 431/11

INWESTOR

+4,00

32

497

zdjąć warstwę humusu do poziomu oryginalnego wejścia,
splantować teren wokół ruiny stałej budynku,
wyłożyć 1m opaskę wokół murów ruiny z warstwy grysu granitowego o gr. 10cm

strop żelbetowy naprawić, pokryć czarną papą na lepiku,
wykonać pionowe i poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe
tynki odspojone zbić,
powierzchnie murów zaimpregnować preparatami przeciw wnikaniu wilgoci,
wykonać tynki mineralne zewnętrzne i wewnętrze,
osadzić nową stolarkę, zamkąć otwory po linach płytami z poliwęglanu,

+4,50

287

PRZEKRÓJ B-B

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Wałbrzychu

28

ul. Szarych Szeregów 9
58-304 Wałbrzych
ZADANIE

Remont konserwatorski

InvestTeam s.c.
al.Jana Matejki 2 lok. 25
50-333 Wrocław
NIP 896 149 55 15

arch. Anna Kościuk
ul. Walerego Sławka 11

+0,35

51-690
+-0,00

STADIUM

PRZEKRÓJ A-A
3015

669

zdjąć warstwę humusu do poziomu oryginalnego wejścia,
splantować teren wokół ruiny stałej budynku,
wyłożyć 1m opaskę wokół murów ruiny z warstwy grysu granitowego o gr. 10cm

REGON 021140704

ARCHIKON
151

odgruzować, odsłonić oryginalną posadzkę wewnątrz budynku,
i fundamenty urządzeń wyciągowych,
stalowe elementy urządzeń oczyścić i zabezpieczyć anykorozyjnie,
zablokować mechanizm bębna na linę

33

358

373

428

219

BRANŻA

1328

Wrocław

Tel. (071) 3284570

email: sekretariat@archikon.wroc.pl

Fax (071) 3284570

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Anna Kościuk

GŁ PROJEKTANT

mgr inż. arch. Anna Kościuk

WSPÓŁPRACA

mgr inż. arch. Małgorzata Baczewska 09 2016

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Tomasz Biegun

BRANŻA

09 2016

09 2016

mgr inż. arch. Tomasz Biegun
NR 39/DSOKK/2012

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Wołków

09 2016

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz Miś

09 2016

mgr inż. Krzysztof Wołków
NR 161/88/UW, DOŚ/BO/5692/01
mgr inż. Grzegorz Miś

SKALA

1:50

NR 122/87/UW, DS-0341

NR 12/02/DUW, DS-1387

NR RYS

BYDYNEK B3

A/06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POWIELANIE, KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

