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Bogdana safadera i Janiny Rudze dziataj4cych w ramach Komitetu
Spolecznego UpamiQtnienia ELWRO z siedzibq przy ul. Podwale 62lAdin we
Wroclawiu

zamiarzewykonania rob6t budowlanych polegajEcyc! na lokalizacji obiektu malej
architektury (pod6wiettanei formy przestrzennei) na skwerze ELWRO wraz z

o

infrastruktrira-(zasilanie o5-wietlenia) na terenie dzialek nr 7lL, 8lLo, 8lLL,
AM-21, obrqb Grabiszyn we Wroclawiu, usytuowanego u zbiegu ulic Ostrowskiego'7
CraOisiyriskiej i Kleci6skiej, zgodnie z projektem zagospodarowania wraz
uzgodnieniami i opiniami- w zalqczniku do zgloszenia,
dolument6w przyjqte zostalo bez zastrze2e6'

po analizie

zaNqczonych

Nie wnosze sPrzeciwu.

pouczenie: Do wykonania rob6t budowlanych mo2na przystqpi6 nie p62niej niz

po

uplywie 2 lat od okre6lonegow zgloszeniu terminu ich rozpoczqcia.

Prace nalezy prowadzid z zachowaniem przepis6w BHP, zgodnie z wiedz4 budowlanq
orazzgodnie z opisem zakresu prac w zgloszeniu'
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Projekt zagospodarowania terenu
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Bogdan Safader, Janina Rudze, Komitet Spoleczny UpamiQtnienia ELWRO,
50-010 Wroclaw + I egz. zal4cznika
a.a B.4. ER-1 + I egz. zalacznika

ul. Podwale 62lAdin,

Wydziai Architektury i Budownictwa
pl. Nowy Targ 1 -8; 50-14! Wtodaw
tel. TCOM t-4871 777 77 77
{ax +48 71 777 71 18
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