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osoba upoważniona do dokonywania Wpisu 2
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P an sytuacylny obiektu 7

VI Wykaz protokołóW kontrolj oklesowych stanu techniczne] sprawności obiektu a -21

v Wykaz plotokołóW kontroli okresowych stanu technicznej sprawności
i Wartości uŻytkowei całeqo obiektu
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v t..l Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu 30-32

v|t.2 Dane dotyczące opracowania technicznego 33-44

tx.1 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 45-60

tx.2 Dane dotyczące dokumentacjr technicznej 61 ,70

x Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu 71,73
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kacyjne obiektu
Tablica nr 2

1. Nazwa obiektu: 3//212ap2ę ,pa,rr'. B ż/?aŻJ !'
2. Funkcia obiektu: ć/Zn7(oilĘ
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lll. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

Tablica nr 3

Lp. Nazwa dołączonego dokumentu
llość
stron

Data
dołączen ia Podpis

1 Pozwolenie na bUdoWę

2 Dokumentacja budowy

Dokumentacja powykonawcza

4 Protokól odbiorU obiekiU

5 Pozwolenie na L]żylkowanie obiektu

6 Instrukcja eksploalacji obiektu (jeśli Znajduje się

W posiadaniU Właścicie]a obiektu)

7 Protokoly kontroli okresowych stanu technicŻnej

sprawności obieklu (Według Wykazu W tablicy 4)

8 Protokoły kontroli okresowych sianU technicznej

sprawności i Wailości użylkowe] calego obieklu
(Według Wykazu W tabLicy 5)

9 0pIacowania techniczne dotyCzące obiektu
(wedlug wykazu w tab icy 6)

10 0okUmentacja techniczna dolycząca ren]ontÓW

i rnodernizacji obieklu
(WedłUg Wykazu W tab]icy B i 11)

11 Protokoły awarii i katastrof oblektu
(wedlug wykazu w tablicy 10)

12 Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu
!żyikowania obieklU
(Według Wykazu W tablicy 11)
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