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",ZWOLENIE NA BUDOWF; nrP72I-&!?'/?/f/Jf;;U z dnia :2t?'..'2 :.!..?~r..'"
~ ESTO R ..5.tI..I 'I .
:;RES DOMOWY u/.J'. ..Laadf?¥..e 1.~ ,.. .
i RES BUDOWY f.1.!...0..J)..IJ..If ••Q.f:{..f.t. .c ~.:::. ..1. .
DZAJ BunOWY k.f!..ff'f.a.~ t:>2!.:~:-rl.l".r;?(.o.r- :: ..~~?-!Z?~tJ!. ..

,ANESTATYSTYCZNEBUDYNKU PROJEKTOWANA ZREALIZOWANA
, powierzchnia zabudowy .1.~!t.~%£.m2 .LY.~:?m2
powierzchnia calkowita ..~.1.1.2,~.m2 ..~.a.g.o(..?m2

, powierzchnia uiytkowa ..2.2f?2. ..m2 .. :o?cr.:t?6 .. m2

~powierzchnia uZytkowa mieszkan ..'l.l?P.'tg!?.m2 :?Q€~.9..m2
_powierzchnia garaiy ~1.g.~m2 ;flt/Zm2

- powierzchnia uslugowa :::: m:_ ::: m2

kubatura ..(/..r...!?0? ..m3 1.2.0.?R.m3

lokali uslugowych ::-:- szt. .. := szt.
powierzchnia dzialki m2 m2

/ powierzchnia mieszkalna
/ lokale mieszkalne
/ izby mieszkalne (bez kuchni)

DANE STATYSTYCZNE MIESZKAN
.zoG(; 2···-;i"b··..···m

6·················szt.b-~1 .~.~.Q...szt.

2060' 2·....····6·...m...A. szt.
...B.Q...szt.

- elektryczna, 13- c.w., 00 - wod.-kan.,

'los!. jU)~~~c-;/}' - 2+ SrR-TC# v2-T-'~~
odac irodlo zaopatrzenia)

.WARTOSC KOSZTORYSOW A zl.
tys. z1z jednym znakiem po przecinku) (budownictwo spoldzielcze, przeznaczone na

rzedaz lub wynajem - nie dotyczy indywidualnego, komunalne, spoleczne czynszowe,
akladowe) .
ROJEKTANT 1.rl.[;.g.{:;. 2.c.?I:?1.t..Q.fi.:itPuprawn !:!..£ !f././-fl..Q

(tytul, irnie inazwYsko) I r

, ROWNIK TECHNICZNY BUDOWY: .....R.e!.!:?~.(2.(.ri......~t;(.~.Q ..?,.d..?.Q:C2
...Q!t..:..(?g:.9. /:!..::t!.~ U!.! f.!.O!{;t.(!.f.J.:§!...9. 5..m ~.fJ. ~t. 9..8.§:/R

~mit! inazwisko, adres z m., zakre . nr uprawnien)

'. RUKTURA MIESZKAN (budynki wielorodzinne)
lzbowych (pok6j z aneksem kuchennym) ::::: szt.
izbowych (pok6j + kuchnia) :-::: szt.
izbowych (2 pokoje + kuchnia) szt.
izbowych (3 pokoje + kuchnia) :: szt.
izbowych (4 pokoje + kuchnia) ::::- szt.
izbowych (5 pokoi + kuchnia) A.6. szt.

i\vi~cej (nalezy podac liczbe izb w rozbiciu na Hose izb w danej strukturze szt .
. MATERIAL SCIAN ZEWN~TRZNYCH ~R:I±!:!.(.I9!i ..
. MATERIAL POKRYCIA DACHOWEGO ...J.?tAQd-.rJ.!-M.¥.b: ':l?.rrJ.d.I::t.l.~fJ:.. .

T. WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE:
~ - gaz

PROJEKTANT

(podpis + pieczatka z upr.)



UKTURA MIESZKAN (budynki wielorodzinne)
,'jzbowych (pok6j z aneksem kuchennym) := szt.
izbowych (pokoj + kuchnia) ~ •.....szt.
izbowych (2 pokoje + kuchnia) .G. szt.
izbowych (3 pokoje + kuchnia) 9. szt.
izbowych (4 pokoje + kuchnia) "7 szt.
izbowych (5 pokoi + kuchnia) d szt. 1

-\wi~cej(nalezy podac liczbe izb w rozbiciu na ilosc izb w danej strukturze ..............•... szt.bfll'l:::" x
. MATERIAL SCIAN ZEWNJ;TRZNYCH 'E.~.&l/s:!± .

" . MATERIAL POKRYCIA DACHOWEGO l?~(.:f.IJ: J!!j!..r..f:.!.Id.!.c.b:t.{.9-
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~rzedaz lub wynajem - nie dotyczy indywidualnego, komunalne, spoleczne czynszowe,
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'!powierzchnia zabudowy . ...:t2:5(J..m2

.... :r.2.5.,.Lm2

j
powierzchnia calkowita .2.1.s.l:,i!.(m2 ~f..!'.7.!:6.Cm2
powierzchnia uzytkowa ..2l.J?tG/m2

• .2~I.J.-&.~m2
. .. k . k' JO,/"1, e. 2 A ',I? Q 2_powlerzchma uzyt owa mIesz an :£ •••• ~ m ,( m

_powierzchnia garazy 6.llQ~.m2 ..6.??: ..f?!t.m2
.. hni I - 2 - 2_powlerzc RIa us ugowa - m m
'kubatura d9.Q~Q...m_3 /'!'!?f?.[f(?..m3

lokali uslugowych ::::- szt. :::: szt.
!powierzchnia dzialki =. m2

:::- m2

DANE STATYSTYCZNE MIESZKAN
{powierzchnia mieszkalna

, {lokaJe mieszkalne
,/ izby mieszkalne (bez kuchni)

1/91g.z1 2................. m·
....~.~ szt,
....?-.8 szt.

1..9..&.':.?t:.m2

.....2.~ szt.

.....r.:8. szt .

PROJEKTANT

(podpis + pieczatka z upr.)
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: RUKTURA MIESZKAN (budynki wielorodzinne) _
izbowych (poke] z aneksem kuchennym) szt.
, bowych (pok6j + kuchnia) :::::' szt ..
:izbowych (2 pokoje + kuchnia) .d2d szt.
:' bowych (3 pokoje + kuchnia) G.~ szt.
_'zbowych (4 pokoje + kuchnia) ~3 szt.
,lizbowych (5 pokoi + kuchnia) .4..e,..szt. . .'

f
'ieee] (nalezy podac liczbe izb w rozbiciu na ilosc izb w danej strukturze ~.~..~o.:....i.szt,, c '6eA 1-((1:::.4- " '. . .' "
· MATERIAL SCIAN ZEWNF;TRZNYCH ~..... .. ~..~~-j'1 .

'T).tJ r: "It../) 1'i2./ TtinI' UVA· MATERIAL POKRYCIA DACHOWEGO ....v..a:.C -:.v..~~ M:'~ , '"1-
WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE: ..
- elektryczna, .e:.c.w., ..B: wod.-kan., tr- gaz

1-

powierzchnia zabudowy
powierzchnia calkowita
powierzchnia uiytkowa
. powierzchnia uzytkowa mieszkan
. powierzchnia garazy
!.powierzchnia uslugowa
kubatura
lokali uslugowych
powierzchnia dzialki

DANE STATYSTYCZNE MIESZKAN
I powierzchnia mieszkalna

'/lokaIe mieszkalne
I izby mieszkalne (bez kuchni)

PROJEKTOW ANA
..tY.f?.a.9.. .. m2
.;.~;.9..'??(.m2
.(J.fl:!d?/.tfm2

Ib~Z. 2•••••••••••• J •••• m
..c.3.~{.2m2
.. $!:t.tfG.f.?::.m2

91t~"5D 3................ m
................ szt.
.20650 2................. m

..(.f.~Ll.l.m2

.....2l.1...szt.

...~g..?...szt.
.....t..(.7: ,szt.
...6..g~ szt.

odac ir6dlo zaopatrzenia)

.WARTOSC KOSZTORYSOW A zt.
tys. zl zjednym znakiem po przecinku) (budownictwo spoldzielcze, przeznaczone na

,rzedaz lub wynajem - nie dotyczy indywidualnego, komunalne, spoleczne czynszowe,

~~ - (
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