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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. TEMAT OPRACOWANIA: 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu i przebudowy pomieszczeń 
210a - 214 w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy 
pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 
  
1.1. Cel opracowania 

 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej 
przebudowy polegającej na polepszeniu warunków pracy w pomieszczeniach 210a-214  
w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 

 
1.2. Dane z ewidencji gruntów 
 
� Adres obiektu: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław  
� Jednostka ewidencyjna: Wrocław 
� Obręb: Stare Miasto  
� Arkusz mapy:  26 
� Nr działki: 3/1 
� Nr księgi wieczystej: WR1K/00057999/3 

 
1.3. Opis obiektu 

 
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego wpisany jest do Rejestru Zabytków 
Architektury i Budownictwa pod numerem 163 w dniu 15.02.1962r. 
Zespół urbanistyczny Starego Miasta wpisany jest (wpis z dnia 12.05.1967r.) do Rejestru 
pod nr 212 i zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994r. został 
uznany za Pomnik Historii. 
Obiekt znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta – rejon Uniwersytetu 
Wrocławskiego (Uchwała NR L/1753/02 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 4 lipca 
2002r.). 



Zgodnie z ww. planem teren na którym znajduje się obiekt jest: 
- w strefie A ochrony konserwatorskiej, 
- w strefie W ochrony archeologicznej, 
- w strefie E ekspozycji układu zabytkowego, 
- w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego śródmiejskiego odcinka rzeki Odry i wysp 
odrzańskich,  
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w latach 1728-1739 r. i jest 
najcenniejszym świeckim zabytkiem z okresu baroku w Polsce. 
Bryła budynku Gmachu Głównego jest zwarta, na planie zbliżonym do litery Y, wydłużona w 
kierunku południowy zachód – północny wschód, z główną fasadą równoległą do nadbrzeża 
rzeki Odry. 
  

• Charakterystyczne parametry techniczne całego budynku: 
 - powierzchnia zabudowy ~3200 m2 

            - powierzchnia netto ~ 9667,17 m2 
            - kubatura ~78 669,00 m3 

•  Forma architektoniczna i układ funkcjonalny.  
 

Budynek posiada od trzech do sześciu kondygnacji nadziemnych z półpiętrami i jest prawie 
w całości podpiwniczony. Obiekt pokryty jest dachem stromym, wielospadowym. Nad 
wejściem głównym do budynku, znajdującym się w południowej jego stronie i prowadzącym 
do klatki schodowej (Schody Cesarskie), znajduje się sześciokondygnacyjna Wieża 
Matematyczna. 
Na wschód od Wieży Matematycznej znajduje się brama przejazdowa (Brama Cesarska) i 
przejście piesze stanowiące połączenie nadbrzeża z Placem Uniwersyteckim. 
Od strony południowej do budynku przylega bryła kościoła p.w. Najświętszego Imienia 
Jezus. Przejście Bramne stanowi łącznik pomiędzy bryłą główną Gmachu Głównego a 
kościołem.  
Budynek posiada 3 klatki schodowe. Klatki schodowe obsługują wszystkie kondygnacje oraz 
posiadają wejścia na poddasza. 
Budynek wybudowany został w tradycyjnej konstrukcji murowanej, nieuprzemysłowionej. 
Skrzydło III znajdujące się między Bramą Cesarską a Wieżą Matematyczną zostało 
odbudowane ze zniszczeń wojennych z wykorzystaniem współczesnych technologii. 
Pomieszczenia  nr 210-214  znajdują  się w skrzydle III na 2 piętrze .  
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
Zadaniem przedmiotowego opracowania jest , remont, przebudowa  oraz aranżacja 
pomieszczeń biurowych nr 210a-214 tj.: 
-  Dział Kosztów - pokój nr 210a , 211, 212  
-  Dział Księgowości Głównej   – pokój nr 213   
-  Dział Środków Trwałych – pokój nr  214 
Lokalizacja pomieszczeń została przedstawiona na załączonym rysunku (załącznik nr 2). 

 
2.1. Remont, przebudowa pomieszczeń 210a-212 : 

2.1.1. Liczba pracowników : 
210a - 5 osób 
211 - 5 osób 
212 - 4 osoby 

W zależności jak będzie zaprojektowany aneks kuchenny, jedno stanowisko pracy może być 

ewentualnie przesunięte z pokoju 211 do 212 

2.1.2. Zakres prac   
• projekt i wymiana mebli w pokojach 210a, 211, 212  
• zaprojektowanie wydzielonego ściankami o niepełnej wysokości  aneksu 

kuchennego w pom. 211 lub 212  



• szczegółowy dobór wyposażenia meblowego do pokoi biurowych i wyposażenia 
meblowego wraz ze sprzętem AGD do aneksu kuchennego 

• dobór odbojnic meblowych  na ścianach  
• remont lub wymiana parkietu łącznie z listwami   ,  
• naprawa /wymiana tynków  , malowanie ścian i sufitów , 
• wymiana okładzin ściennych , 
• malowanie grzejników co,  
• montaż mechanizmów umożliwiających uchylanie górnej części okien  
• montaż elementów poprawiających warunki akustyczne  
• renowacja/wymiana  drzwi wejściowych do pokoi,  
• wymiana i dostosowanie instalacji  sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych 

do zaproponowanego układu : 
nowe przyłącze wod-kan do aneksu kuchennego 
wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej  oraz  właściwe rozmieszczenie 
gniazdek przy stanowiskach pracy ( podłączenia podpodłogowe - floorboxy) 

    wymiana oświetlenia , 
 

2.2. Remont, przebudowa pomieszczenia 213    : 

2.2.1. Liczba pracowników : 

 11 osób 

2.2.2. Zakres prac   
• projekt i wymiana mebli w pokoju 213,  
• zaprojektowanie wydzielonego ściankami o niepełnej wysokości  aneksu 

kuchennego,    
• szczegółowy dobór wyposażenia meblowego do pokoi biurowych i wyposażenia 

meblowego wraz ze sprzętem AGD do aneksu kuchennego 
• dobór odbojnic meblowych  na ścianach  
• remont lub wymiana parkietu łącznie z listwami   ,  
• naprawa /wymiana tynków  , malowanie ścian i sufitów , 
• wymiana okładzin ściennych , 
• malowanie grzejników co,  
• montaż mechanizmów umożliwiających uchylanie górnej części okien  
• montaż elementów poprawiających warunki akustyczne  
• renowacja/wymiana  drzwi wejściowych do pokoju,  
• wymiana i dostosowanie instalacji  sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych  

do zaproponowanego układu : 
nowe przyłącze wod-kan do aneksu kuchennego 
wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej  oraz  właściwe rozmieszczenie 
gniazdek przy stanowiskach pracy ( podłączenia podpodłogowe - floorboxy) 

            wymiana oświetlenia 
 

2.3. Remont, przebudowa pomieszczeń 214    : 

2.3.1. Liczba pracowników : 

 3 osoby , docelowo 4 osoby  

2.3.2. Zakres prac   
• przebudowa pomieszczeń , zmiana wielkości,  zmiana lokalizacji drzwi , nowe 

ściany działowe ( częściowo przeszklone)  i drzwi wewnętrzne  
• przebudowa - powiększenie  aneksu kuchennego , 
• projekt i wymiana mebli    
• szczegółowy dobór wyposażenia meblowego do pokoi biurowych i wyposażenia 

meblowego wraz ze sprzętem AGD  i  zlewozmywakiem do aneksu kuchennego 



• dobór odbojnic meblowych  na ścianach  
• remont lub wymiana parkietu łącznie z listwami   ,  
• naprawa /wymiana tynków  , malowanie ścian i sufitów , 
• wymiana okładzin ściennych , 
• malowanie grzejników co,  
• montaż mechanizmów umożliwiających uchylanie górnej części okien  
• montaż elementów poprawiających warunki akustyczne  
• renowacja/wymiana  drzwi wejściowych ,  
• renowacja krat przy drzwiach , 
• wymiana i dostosowanie instalacji  sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych  

do zaproponowanego układu : 
- nowe przyłącze wod-kan do aneksu kuchennego 
- wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej  oraz  właściwe rozmieszczenie  
gniazdek przy stanowiskach pracy( podłączenia podpodłogowe - floorboxy) 

                       - wymiana oświetlenia 
 

2.4. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych : 
 

• pom. 210a - 211 - 212 
Obecnie  w.w pomieszczenia posiadają wspólną umywalkę z termą elektryczną, 
umiejscowioną w pom. 211. Obok przebiegają piony wod-kan. 
Ze względu na to, jest to najkorzystniejsze miejsce na zabudowanie aneksu 
kuchennego. Należy wziąć pod uwagę konieczność wymiany pionów wod-kan. 
W remoncie I piętra wymieniono  piony i  zakończono na pierwszym piętrze. 

• pom.213, 214 
Obecnie pomieszczenia mają wspólny aneks kuchenny w korytarzu łączącym te 
pomieszczenia. Piony wod-kan są w odległości około 3 m.  
Jest miejsce na rozbudowę aneksu w stronę pionów. Należy wziąć pod uwagę 
konieczność wymiany pionów wod-kan. 
W remoncie I piętra wymieniono  piony i  zakończono na pierwszym piętrze. 
 

2.5. Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznych. 
  

• W pomieszczeniach 210-214 należy zaprojektować i wybudować nowe 
instalacje elektryczne w układzie TNS. Wyprowadzić obwody odbiorcze 
oddzielnie dla potrzeb ogólnych, dla urządzeń komputerowych i dla oświetlenia. 
Przewody elektryczne prowadzić pod tynkiem. Rozmieszczenie gniazd, 
wyłączników, rodzaj opraw świetlnych  uzgodnić z użytkownikiem. 

• Potrzeby ogólne i oświetlenie należy zasilić z rozdzielnicy TE-6A zlokalizowanej 
na drugim piętrze, na korytarzu  obok pok. 210.  

• W aneksie kuchennym pomieszczenia 214 należy zaprojektować nową 
rozdzielnicę elektryczną dedykowaną dla komputerów w pokojach 210-214. 
Zasilenie tej rozdzielnicy wykonać nowym przewodem od głównej rozdzielnicy 
potrzeb komputerowych zlokalizowanej w pomieszczeniu 112 (serwerownia na I 
piętrze).   

 
2.6. Warunki techniczne modernizacji sieci strukturalnej . 

 
• Instalacja okablowania strukturalnego powinna być zgodna z normą EIA/TIA-

568 oraz zostać zbudowana z użyciem elementów kategorii minimum 6. 
• Punkty dystrybucyjne sieci komputerowej (IDF) w których należy zakończyć 

trasy kablowe dla pomieszczeń 210-214 znajdują się w węźle sieciowym w 
pokoju nr 112, 



• Liczba punktów przyłączy komputerów i ich rozmieszczenie powinno być 
uzgodnione z użytkownikiem lokalnej sieci, w szczególności należy zaplanować 
min. jedno gniazdko sieciowe dla każdego stanowiska komputerowego i każdej 
drukarki sieciowej. 

• W każdym pomieszczeniu (210,211,212,213,214) należy przygotować jeden 
punkt (sieć logiczna - złącze RJ45), umożliwiający zainstalowane w przyszłości 
urządzenia sieci bezprzewodowej (Access Point). Punkt należy umieścić na 
odpowiedniej wysokości (ok 2,5 metra) w miejscu możliwie nie zaburzającym 
estetyki pomieszczenia jednocześnie pozwalając na  optymalną propagacje fal 
radiowych.  

• Zaleca się przygotowanie punktów sieci bezprzewodowej (sieć logiczna - złącze 
RJ45) na korytarzu przylegającym do remontowanych pomieszczeń. Możliwość 
instalacji takich punktów powinna być uzgodniona z konserwatorem zabytków i 
administratorem obiektu. Zaleca się umieszczenie 1 punktu na każde 30 m 
korytarza, na wysokości powyżej 3 m (w celu uniemożliwienia łatwej 
kradzieży). 

• Rozstawy kołków do montażu w/w punktów sieci bezprzewodowej należy 
uzgodnić bezpośrednio z DUI. (DUI może dostarczyć płytkę montażową 
urządzeń AP). 

• Wszystkie wykonane złącza kablowe, należy oznaczyć. Oznaczenia należy 
umieścić na każdym gnieździe przyłączeniowym, na obu końcach kabla. 

• Wykonana instalacja powinna być przetestowana i udokumentowana. 
Przynajmniej 1 kopię dokumentacji powykonawczej należy przekazać do DUI. 
Minimalna zawartość dokumentacji określona jest w punkcie III. 

 
2.6.1. Prowadzenie kabla. 

 
• Kable UTP należy wyprowadzić z szaf dystrybucyjnych zlokalizowanych w 

węzłach wskazanych w punkcie I.2. 
• Panel krosowy należy umieścić możliwie wysoko (w szafie dystrybucyjnej) 

jednak poniżej istniejących już paneli. 
• Poniżej panelu należy wstawić organizer kabli. 
• W szafie należy zostawić zapas kabla około 1 metra. 
• Prowadzenie kabli UTP powinno zostać zaprojektowane z zachowaniem 

minimalnych odległości od urządzeń elektrycznych, lamp, transformatorów 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

• Sposób prowadzenia kabli (koryto, prowadzenie podtynkowe itp.) należy 
uzgodnić z Działem Nadzoru Technicznego.  

• Zaleca się prowadzenie kabli w sposób umożliwiający rozbudowę sieci 
(dołożenie okablowania) lub naprawę (wymiana kabla). Jeżeli jest to możliwe 
przekrój tras kablowych powinien być tak dobrany aby umożliwić w przyszłości 
dołożenie dodatkowego okablowania (+100%). 

• Prowadzenie kabli wewnątrz budynku należy uzgodnić z administratorem 
obiektu, z uwzględnieniem optymalizacji długości trasy, odległości od urządzeń 
elektrycznych oraz odpowiedniej estetyki. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać norm dotyczących maksymalnych długości 
okablowania UTP (tj. maksymalnie 90 m).  
 

2.6.2. Uwagi. 
 

• Dokumentację należy uzgodnić z DUI. 



• W dokumentacji należy załączyć wytyczne do opracowania dokumentacji 
powykonawczej wg wytycznych DUI. 

 
 

 
2.7. Uwagi  : 

 
Z uwagi na ilość przechowywanych dokumentów meble powinny być z trwałego , 
nieuginającego się materiału,  
w aneksie kuchennym zaprojektować miejsca z blatem do spożywania posiłków  
Wentylacja pomieszczeń pozostaje bez zmian. 
Wszystkie ustalenia mające wpływ na rozwiązania funkcjonalne, jakościowe  
i estetyczne, przed przystąpieniem do projektowania oraz w trakcie projektowania, 
wymagają pisemnego uzgodnienia w formie notatki z Zamawiającym. 
Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany, wykonawczy oraz 
projekt aranżacji wnętrz i umeblowania z Użytkownikiem oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. 
zabytków i uzyskać  ich pisemną akceptację. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Dokumentacja ma służyć  wszystkim użytkownikom obiektu  w tym osobom 
niepełnosprawnym.  

 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
4.1 Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego  
        przedsięwzięcia. 
4.2 Uściślenie inwentaryzacji w niezbędnym do projektowania zakresie. 
4.3 Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie opracowania . 
4.4 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: 
• Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień, w tym z uzgodnieniem 
• z Miejskim   Konserwatorem Zabytków  oraz rzeczoznawcą p-poż., ds hig-sanit. i BHP 
• Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Projekt wykonawczy,  
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
• Przedmiar robót ,  w  którym  kod  pozycji  określony  zostanie  zgodnie  z ustaloną  

indywidualnie systematyką robót,  
• Kosztorys inwestorski, 
• Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów dotyczący 

tylko robót remontowych, 
• Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów  dotyczący 

tylko robót związanych z przebudową,  
• Zbiorcze zestawienie kosztów: 

- robót remontowych, 
- robót związanych z przebudową. 

• Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz z rysunkami umeblowania 3D zawierający  
• rysunki poszczególnych zaprojektowanych mebli stolarskich takich jak np. biurko, 

szafy, regały, półki . Dla każdego mebla – widok z przodu, widok z boku, przekrój i rzut 
z wymiarami. 

• wizualizacja poszczególnych pomieszczeń z rozmieszczonymi meblami -  widok z góry. 
• szczegółowy dobór wyposażenia meblowego do pokoi biurowych i wyposażenia 

meblowego wraz ze sprzętem AGD do aneksu kuchennego  
• wykaz zaprojektowanych mebli - w postaci tabeli z zestawieniem mebli 

określającej: : wytyczne materiałowe tj. grubości płyt, rodzaj okleiny, rodzaj 
obrzeża; wytyczne kolorystyczne; elementy wykończeniowe (uchwyty, zawiasy), 



wyposażenie wewnętrzne mebla np. półki, szuflady oraz ilość sztuk mebli każdego 
typu.  

• Oddzielny przedmiar   i kosztorys mebli  
• Oddzielne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru   mebli    
• Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia meblowego   stanowiące 

załącznik do przetargu na dostawę mebli biurowych   
4.5 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
4.6 Przedstawienie  przedstawicielom  Zamawiającego,   przed  terminem złożenia wniosku 

o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, ostatecznej wersji  projektu 
budowlanego celem akceptacji 

4.7 Udzielanie  odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym. 
4.8 Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - 4 pobyty 

na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie powyższej 
dokumentacji. 

4.9 Opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy należy przekazać  
w II etapach: 

          
Etap I:   
• projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  
• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• kopia wniosku o pozwolenie na budowę złożonego w UM Wrocławia  –  w Wydziale 

Architektury i Budownictwa. 
  
Etap II:  
• projekt budowlany zatwierdzony przez WAiB wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,  
• projekt wykonawczy, 
• przedmiary robót,   
• kosztorysy inwestorskie, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• projekt wykonawczy aranżacji wnętrz z rysunkami umeblowania 3D 
• oddzielny przedmiar   i kosztorys mebli  
• oddzielne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru   mebli    
• opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia meblowego   stanowiące    

załącznik do przetargu na dostawę mebli biurowych   
 

4.10 Całość dokumentacji należy przekazać Inwestorowi, w wersji papierowej  
i elektronicznej. 

• projekt budowlany uzgodniony z WAiB UM Wrocławia – w 3 egz.,  
• projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – w 3 egz., 
• przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie  – w 3 egz., 
• całość dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki –„AutoCAD 2002” i pdf,  

przedmiary i kosztorysy inwestorskie – pdf i NORMA, część opisowa projektu, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –   pdf i Word) – w 3 egz. 
 

Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z Użytkownikiem      
oraz Pełnomocnikiem  Rektora  ds. zabytków i uzyskać  ich pisemną akceptację. Należy  
uzyskać wszystkie wymagane opinie , uzgodnienia  i sprawdzenia  rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów  prawa budowlanego, san-hig , bhp i  
ochrony p-poż., oraz uzyskać ich pisemną akceptację dołączoną do projektu budowlanego. 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona dokumentacje projektowe, nie wymienione 
powyżej, związane z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających. Wynagrodzenie 
obejmie wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu 
umowy. 
Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób 
zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego, wymaganiami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a 
w szczególności: 
- ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj.) zwanej w dalszej treści 
 umowy ustawą Pb, 
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie  
 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tj.), 
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
 (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 tj.),  
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
 sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
 projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
 funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.), 
-  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 tj. ) 
Dokumentacja stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego w 
postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i musi spełniać wymagania 
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z późn. 
zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. 
 
5. UWAGI  

 
Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej .  
Uniwersytet Wrocławski posiada następujące materiały: 

• Inwentaryzacja  budynku .    
• Dokumentacje archiwalne  obejmujące zakresem niniejszy budynek   
• Instrukcja  bezpieczeństwa pożarowego   

           Uwaga – materiały archiwalne  mają charakter poglądowy i  wymagają sprawdzenia. 
 

 
6. ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 
2. Rzut  pomieszczeń 

 

    

          
 


