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REFERENCJE

pracownia Ustugi Proiektowe Aleksander §fierzynski z si&ńbąw Koszalinie
przy ulicy Mieszka lgo 5*, na zlecenie Gminy Łobez zrealizowda w ktach Aafi -
zaiz projekty budowtano_wykona\fr,cze zbrałży droggw€i dfa następuiących zadan

- w zakresie:

1 . Przebudowa ulicy Kolelowei w m- Łobez;
-droga powiatorra, d'tłgoScl §,600 krn, iezdna z obustronnyrni cho,dnikami, zatokami
posiojowymi, odwodnierńem, oświette*iem ulicznym i orgenizacją rucftu.

2. przebudowa ulicy Krasickiego i łącznika utć SawickiĘ - RaPackiego
w m. Łobez.
-ulica gminna klasy L, dłł*gość 0,700 krn, jezdna z obustronnyrni chodnikami,
odwodnieniem i organizacją ruchu.

3. Przebudowa trłĘ Kraszewskiego w rn. Łobez-
_droga wojewódzka, długość 0,m-km, iezdna z obusfironnymi c*rdnikami, zatokami
postojowyrni i odwodnieniem.

4. przebudowa skrzyzowania dróg wojewódzkich nr 148 i 151 w rn. Łobez (rondo

im. Wincentego Witosa).
-nawierzchnia jezdni, uryspa śrdkowa, wloĘ i wyloty, crt§dftiki i zlazdy_

5. przebudorłra ctlodnika w m. Bdczna {Gmina Łobez} w ci,ągn* drogi wojewódzkiej

nr 148 - etap ll.
-przebudowa skrzyźowania drogi wojewódzkiej nr 148 z drogą gminną jezdnia,

chodniki wrazz w§rowadzeniem elerrgrrtóvy spowolnienia i bezpieczeństwa ruchu ze
szczególnym uvzględnienłem ruchu piesryclr-

6. Przebudgala ulicy $łonecznei w m- Łłbe;z-
_ulica gminna ktas| D, dłtryość 0,23B km, iezdna, obustronne chodn|k), ĄadY,
odwodnienie i organizaqa ruchu,



7. Przebudowa drog w m- Wysiedie {Grnina Łobez}.
-droga gminna, dtugość 0,288 km, }ezdnia, zjłzĘ, dłodnienie.
8. Przebudowa drogiw m. Worowo {Gmina Łobezl.
-droga gminna, długaść 0,465 km, jezdnia, zlazdy, odwodnienie.

9, Remont parkingu oraz ałejek na Cmentarzu l(omunałnym łv m. Łobez.
-odwodnienie, iezdna icftodniki - pgrvierzchnia 261$,ffi ffP.

Zlecone rrz:ez Gminę Łobez pfa@, Prarcrmlia Udugi Proie|dowe Aleksander
Ofierzyński, wykonała z nalezytą starannością terminowo, zgodnie z przepisami
pfawa budowlanego, warunkami technicznymi waz obolviązującymi normami.

Na pod,stawie współprary rekomenduiemy vryzej wymienioną Pracownię, jako
wiarygodnego irzetelnego parFera w reatizacii opramwań proiektorrych .
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