mgr inż. arch. Joanna Mazur - PROJEKTY ZREALIZOWANE :
FAZA PROJEKTU:
KPBPWA-

koncepcja
projekt budowlany
projekt wykonawczy
analiza

| 2014 :
K-PB

Domek jednorodzinny Wrocław ,Rędzin /inwestor prywatny /

K-PB-PW

„Przebudowa i termomodernizacja budynku magazynowego nr 35 na potrzeby serwerowni i
pomieszczeń biurowych oraz centrali rejonu wsparcia teleinformatycznego.”- WSOWL Wrocław

K-PW

Wnętrze mieszkania na ulicy Cynamonowej we Wrocławiu

K

Koncepcja wnętrz mieszkania .
/Jagodno,Wrocław /

K

Koncepcja przetargowa dla inwestycji do ZIM :” Rozbudowa szkoły podstawowej nr 83 przy al. Boya
Żelańskiego 32-38 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu”.

K

Koncepcja przetargowa dla inwestycji do ZIM :” Rozbudowa przedszkola przy ul. Kurpiów 28 we
Wrocławiu w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowania terenu”.

PB-PW

Projekt budowlany i wykonawczy :”Dostosowanie budynku usługowo-mieszkalnego do wymogów
ochrony przeciwpożarowej”-/kamienica pod ochroną konserwatorską/
/Pl. Św.Macieja ,Wrocław /

K

Koncepcja budynku wielorodzinnego - Oława.
/Oława/

PB-PW

Projekt budowlany remontu elewacji wraz z balkonami – kamienica śródmiejska.
/ul. Wyszyńskiego, Wrocław /

K

Koncepcja wnętrz kawalerki wraz z antresolą.
/Śródmieście ,Wrocław /

| 2013 :
K-PB-PW

Rozbudowa, budowa nowego segmentu mieszkalnego oraz przebudowa istniejącego budynku
szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z archiwum miejskim .
/ul. Nowokościelna 11, Tychy,/

K-PB

Budowa zespołu budynków przy ulicy Zielnej we Wrocławiu –dla Spółdzielni mieszkaniowej
„Świt”.
/ul. Zielna, Wrocław /

K

Koncepcja domu letniskowego - całorocznego.

/Leszczyna/
PB

Budowa budynku magazynowo-biurowy
/ul.Sucholeska ,Poznań/

PB-PW

Budowa pawilon handlowo-usługowy powierzchnia sprzedaży 1286 m2 „LIDL”
/ul. Pszczyńska ,Wrocław/

| 2012 :

PB

Przebudowa budynku magazynowo-biurowego
/ul.Karkonoska , Wrocław/

A

Analiza możliwości rozbudowy pawilonów handlowych „Lidl” na terenie Dolnego Śląska

PB-PW

Rozbudowa Pawilonu handlowo-usługowego o strefę bake-off
/ul.Bystrzycka ,Wrocław/

| 2011:
PWn

PB

Projekt wnętrz/ mebli /aranżacja mieszkania dla osoby starszej /Żary/
K-PB-PW-PWn Budowa Rezydencji wraz z basenem oraz infrastrukturą techniczną ,
/Miłowice/
-kort tenisowy /pawilon ogrodowy/staw hodowlany/dom dla ogrodnika/projekt
ogrodu/fontanna
Projekt budowlany rozbiórki masztu stalowego
/ul.Sucholeska ,Poznań/

|2010:
PB

Budowa budynku mieszkalno-usługowego - plomba w zabudowie śródmiejskiej
/ul.Leszczyńskiego, Wrocław /

K
PB-PWn

PB
PB

Koncepcja Klubu Jedzieckiego wraz z kompleksem stajni oraz ujeżdzalnią
Adaptacja pomieszczeń istniejących na potrzeby gabinetów lekarskich
/ul. Zwycięska, Wrocław/
Projekt wnętrz aranżacja apartamentu mieszkalnego
/ul. Racławicka, Wrocław/
Budowa budynku jednorodzinnego ul. Zofii Nałkowskiej ,Wrocław
Rozbudowa budynku jednorodzinnego ul. Beniowskiego ,Wrocław

K-PB-PW

Rewitalizacja Osiedla Żarków w Głogowie - 4-budynki socjalne

PWn

/kompleks pod ochroną konserwatorską/ - PZT wraz z infrastruktuą techniczną do zespołu
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku wielorodzinnego nr 1.
- Budowa budynku wielordzinnego nr 2.
- Przebudowa i adaptacja budynku nr 3. na Klub Środowiskowy
K-PB

Budynek jednorodzinny

PB-PW

/ul. Beniowskiego ,Wrocław/
/obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej/
Przebudowa Pansjonatu
/ul. Sanatoryjna ,Miedzygórze/
/budynek pod opieką konserwatorską /

| 2009:
K

Koncepcja elewacji dla budynku usługowo-mieszkalnego ul. Spółdzielcza - Głogów

K

Detale konstrukcyjne dla systemów Passivhaus biuro Naumann und Stahr
/projekt koncepcyjny pawilonu ekobox dla PWr./

