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BUDYNKI HANDLOWE

l.p. Nazwa Inwestycji Adres Inwestycji Inwestor

ROK 2014

1

ROK 2017

2

ROK 2018

3

Radom, ul 25 Czerwca

4

ROK 2019

5

Gostynin, ul Płocka -wentylacja. 

6

b.d

Projektowane  
instalacje

Powierzchnia 
użytkowa obiektu

Budowa budynku 
handlowo-usługowego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą i 
urządzeniami, 
utwardzeniem terenu 
oraz miejscami 
postojowymi dla 
samochodów 
osobowych

Nowe Proboszczewice, 
gm. Stara Biała

Łukasz Wasek ul. 
Batalionu Parasol 55, 
09-410 Płock

- przyłącze wody,
- zewnętrzną instalacje 
hydrantową,
- przyłącze kanalizacji 
sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji 
deszczowej,
- wewnętrzną instalacje 
wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji,
- wewnętrzną instalacje 
hydrantową,
- wewnętrzną instalacje 
kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrzną instalacje 
kanalizacji 
technologicznej,
- kotłownie olejową zraz 
z magazynem paliwa,
- instalacje grzewczą i 
zasilania nagrzewnic,
- wentylacje,

726m2

Projekt budynku 
handlowo-usługowego 
oraz miejsc 
postojowych wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną i 
zagospodarowaniem 
terenu

Kutno, ul. M. 
Skłodowskiej-Curie

Tadeusz Ozdowski i 
Ewa Ozdowska zam. 
Raciborów 50, 99-300 
Kutno reprezentujący 
firmę Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy 
Tadeusz, Dominik i 
Jakub Ozdowscy sp. j. 
99-300 Kutno, ul. 
Zielarska 9

-zewnętrznej instalacji 
kanalizacji bytowej , 
technologicznej, wód 
opadowych i 
roztopowych,
-wewnętrznej instalacji 
wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji,
-wewnętrznej instalacji 
kanalizacji bytowej i 
technologicznej,
-instalacji ogrzewania,
-kotłowni gazowej i 
instalacji gazu,
-instalacji wentylacji 
mechanicznej,

762m2

Modernizacja 
(facelifting XXL) obiektu 
handlowego Kaufland w 
Radomiu przy ul. 25 
Czerwca.

Kaufland Polska Market 
Sp. z o.o. Sp. K. z 
siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Armii Krajowej 47 

- instalacja wody zimnej 
i ciepłej
- tryskaczy
- wewnętrzna instalacja
- wentylacja

3360m2

Modernizacja 
(facelifting XXL) obiektu 
handlowego Kaufland w 
Jastrzębiu Zdroju
 

Jastrzębie Zdrój, ul. 
Harcerska 1D 

Kaufland Polska Market 
Sp. z o.o. Sp. K.  z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. 
Armii Krajowej 47 

- instalacja wody zimnej 
i ciepłej
- tryskaczy
- wewnętrzna instalacja
- wentylacja

103m2

Budowa budynku 
usługowo-handlowego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą, 
urządzeniami i 
obiektami

KMR Majchrzak Sp. J. 
Ul Plocka 25 09-500 
Gostynin

1324m2

Projekt przyłącza 
kanalizacji deszczowej 

Gostynin, ul. 18-go 
Stycznia 36

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 
Samochodowej
w Gostyninie Sp. z o.o.
ul. 18-go Stycznia 36, 
09-500 Gostynin

- przyłącze kanalizacji 
deszczowej


