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I. Podstawa opracowania 
 
Podstawę poniższego opracowania stanowią następujące dokumenty i opracowania 
stanowiące integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 1 
do 9): 

 
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Załącznik nr 1. 
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Załącznik nr 

2. 
3. Plan uzbrojenia terenu. Załącznik nr 3. 
4. Zakres terenu objęty zamówieniem. Załącznik nr 4. 
5. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 

5. 
6. Dokumentacja fotograficzna obiektów objętych zamówieniem. Załącznik nr 6. 

7. Zestawienie pomieszczeń do rozmieszczenia w przebudowywanym budynku OTTON 
oraz BUKACIARNIACH 1 i 2. Załącznik nr 7. 

8. Stan prawny nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 8. 
9. Wyciąg z opracowania: Dawne budownictwo folwarczne. Majątki wielkopolskie. 

Powiat gnieźnieński, tom IX/I , s.  89-91, wyd. Muzeum Narodowe Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2013. Załącznik nr 9. 

 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.0  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
1.1 Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 
wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu 
folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, 
BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. 
„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury 
magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy” – działki nr ewid. 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice (dalej 
„Program funkcjonalno-użytkowy”). 

 

Zakresem zamówienia są też, w szczególności objęte następujące prace,: 
1) pozyskanie własnym staraniem niezbędnych materiałów i dokumentów 

źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu 

technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i 
zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, 
BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia – część opisowa i 
rysunkowa; 

3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności opinii 
wydanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
rzeczoznawcy ds. p.poż. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Teren inwestycji stanowią działki położone na terenie wsi Dziekanowice, gmina 
Łubowo, o numerach geodezyjnych 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice. 
Jest to obszar o powierzchni ok. 20.000 m2. 
 
W chwili obecnej prowadzony jest na zlecenie Zamawiającego podział działki nr 
12 na działkę o nr ewid 12/1 i działkę o nr ewid. 12/2. 
Działka nr 12/2 wydzielona w wyniku tego podziału nie jest objęta zamówieniem. 
 
Działka nr 37/4 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Łubowo nr XVIII/109/96 z 29 maja 1996 
r., zgodnie z którym przeznaczona jest: 

 w części pod usługi kultury Parku Etnograficznego („Dużego Skansenu”), 
Muzeum Pierwszych Piastów wraz z Parkiem Krajobrazowym „Małego 
Skansenu”, a także adoptowanych zabudowań folwarku oraz terenów Święta 
Kupały;  

 w części pod tereny usług gastronomii; 

 w części pod tereny parkingów. 
 
Powstała po podziale działka nr 12/1 objęta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Łubowo nr 
VII/53/2015 z 24 czerwca 2015 r., zgodnie z którym przeznaczona jest pod 
tereny usług kultury. 
 
Obecny sposób użytkowania terenu folwarku oraz zabudowań folwarcznych 
przedstawiają Załączniki nr  5 i 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

1.3 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

1.3.1 Przewiduje się, że po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia powstanie 

nowoczesna w pełni wyposażona powierzchnia mieszcząca funkcje 
magazynowo-konserwatorsko-wystawiennicze oraz zagospodarowanie 
terenu obejmujące infrastrukturę tj.: parking dla autobusów i miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych, miejsca wypoczynku dla turystów 
– rekreacja i zieleń, stojaki dla rowerów itp. 

  
W ramach Przedsięwzięcia planuje się wykonanie rozbudowy/przebudowy 
budynku OTTON, w którym wydzielone zostaną pomieszczenia wskazane 
w Załączniku nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (kolorem czerwonym 
podano obecnie zajmowane powierzchnie), w szczególności pracownie 
archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, biblioteka i archiwum, mini 
sale kinowe dla prezentacji filmów o Ostrowie Lednickim i początkach 
państwa polskiego, pomieszczenia magazynowe, sale ekspozycyjne i 
konferencyjne oraz niezbędne dla funkcjonowania tego obiektu 
pomieszczenia socjalne, techniczne, sanitarne i kasa. 

 
Wynikiem wykonanej rozbudowy/przebudowy będzie budynek parterowy 
z poddaszem użytkowym, z kondygnacją podziemną. 
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Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną 
zamontowane dwie windy osobowo-towarowe, a ekspozycja zostanie 
przystosowana dla osób niewidzących. 
W związku z rozbudową budynku, planuje się również rozbudowę obecnej 
instalacji fotowoltaicznej,  celem zapewnienia zasilania obwodów 
oświetleniowych i gniazd wtyczkowych. Ponadto, budynek należy 
wyposażyć w pompę ciepła zapewniającą dostawę c.w.u. Instalacja 
klimatyzacji zostanie wykonana w nowoczesnym systemie VRV 
umożliwiającym odzysk ciepła nawet na poziomie ok. 80% i 
„przerzucanie” go z jednego pomieszczenia do innego – jednoczesne 
chłodzenie jednych pomieszczeń i grzanie innych. Z nowoczesną 
klimatyzacją współpracować będzie system zarządzania budynkiem BMS, 
który będzie „dbał” m.in. o to, aby wyłączyć jednostki VRV w 
pomieszczeniach nieużytkowanych. Kolejnym nowoczesnym 
rozwiązaniem jakie należy uwzględnić w programie funkcjonalno-
użytkowym jest zagospodarowanie tzw. „wody szarej”.  
Wyposażenie budynku w nowoczesną infrastrukturę techniczną wraz z 
wykonaniem rozbudowy - przebudowy obiektu z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, winno 
zagwarantować ponoszenie przez Zamawiającego jak najmniejszych 
kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją oraz zapewnić 
długoletnią trwałość (min. 50 lat). 

 
Z uwagi na określone w Załączniku nr 7 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia wymagania funkcjonalne i powierzchniowe, Zamawiający 
przewiduje również wykorzystanie istniejących budynków folwarcznych 
BUKACIARNI 1 i 2 (głównie na cele magazynowe, gospodarcze, podręczne 

warsztaty) po wykonaniu w nich niezbędnych robót remontowych. 
W szczególności, koniecznym jest też przeniesienie obecnego wyposażenia 
i ekspozycji znajdującej się w budynku OTTON na okres prowadzenia 
robót budowlanych związanych z jego rozbudową/przebudową. 

 

1.3.2 Minimalny zakres prac do wykonania w ramach niniejszego 
zamówienia obejmuje opracowanie – część opisowa i graficzna: 

 
1. Oceny stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu 

folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych - OTTON, 
BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II na potrzeby realizacji 
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Przedsięwzięcia, w tym przeniesienia do budynku/ów BUKACIARNIA 
1/i lub BUKACIARNIA 2 obecnego wyposażenia i ekspozycji 
znajdującej się w planowanego do rozbudowy/przebudowy budynku 
OTTON na okres prowadzenia robót budowlanych; 

2. Programu funkcjonalno-użytkowego Przedsięwzięcia p.n. 
„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury 
magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy” – działki nr ewid. 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb 
Dziekanowice, sporządzonego zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz nn. 
Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, który w 

szczególności winien zawierać; 
a) studium programowo-przestrzenne: 

 ustalenie podstawowych danych programowych i 
technologicznych; 

 koncepcja zagospodarowania terenu;  

 wstępna koncepcja architektoniczno-materiałowa dla każdego z 
budynków wraz z rozmieszczeniem w skali 1:200 lub większej 
poszczególnych pomieszczeń wskazanych w Załączniku nr 7 do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

 charakterystyczny schematyczny przekrój/widok dla całego 
terenu objętego Przedsięwzięciem, ukazujący relacje przestrzenne 
proponowanych rozwiązań architektonicznych, zarówno 
budynków jak i zagospodarowania – wymaga się min. 4 
przekroje/widoki; 

 określenie standardu wykończenia i wyposażenia dla każdego 
budynku odrębnie; 

b) projekt koncepcyjny: 

 ramowy program zamierzenia inwestycyjnego, z uwzględnieniem 
okresu realizacji robót budowlanych; 

 koncepcja zagospodarowania działek objętych Przedsięwzięciem 
wraz z układem komunikacyjnym oraz z uwzględnieniem 
najbliższych lokalnych powiązań z terenami sąsiednimi 
wykonana na mapie stanowiącej Załącznik nr 3 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia; 

 projekty koncepcyjne poszczególnych budynków (rzuty, 
wizualizacje, elewacje itp.) obejmujące min.: 
   schematyczne rzuty wszystkich kondygnacji budynków lub 

innych elementów kubaturowych wynikających z założeń 
koncepcji, przedstawiające w czytelny sposób rozmieszczenie 
wszystkich elementów Przedsięwzięcia i relacje między nimi – 
min. 4 widoki/wizualizacje w tym obligatoryjnie: 

   jedną z perspektywy człowieka, ukazującą charakterystyczny 
widok projektowanego założenia; 

   jedną z „lotu ptaka” ukazującą całość projektowanego 
założenia w odniesieniu do terenu objętego Przedsięwzięciem; 

c) cześć opisowa winna obejmować: 

 opis Przedsięwzięcia i proponowanych założeń funkcjonalno-
użytkowych oraz przestrzennych; 
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 opis przyjętych rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych, instalacyjnych i technologicznych, 
zawierający charakterystykę funkcjonalną, materiałową oraz 
technologiczną wykonania i użytkowania projektowanych 
elementów systemu, w tym rozwiązań wpływających na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji; 

 etapowanie realizacji Przedsięwzięcia. 
 
3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, w 

szczególności opinii wydanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz rzeczoznawcy ds. p.poż. 

 
 
(dalej jako „Program funkcjonalno-użytkowy”). 
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2.0 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  

 
Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu 
technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na 
nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na 
potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – 
rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy” – działki nr ewid. 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb 
Dziekanowice w oparciu o pozyskane przez Wykonawcę materiały oraz 
dokumenty/opinie/uzgodnienia formalno-prawne stanowiące Załączniki nr 1 do 9 
o których mowa w Rozdziale I niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Przyjmując rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, Wykonawca winien 
uwzględnić zakładany budżet Przedsięwzięcia i równolegle jej prestiż z racji 
pełnionej funkcji w regionie. 
Program funkcjonalno-użytkowy powinien w sposób kompleksowy spełnić 
założenia i wytyczne Zamawiającego i wskazywać możliwość etapowania realizacji 
Przedsięwzięcia. 
Zamawiający zakłada, że koszt realizacji Przedsięwzięcia w zakresie 
przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym koszt wykonania 
kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł brutto. 
 
Wykonawca niniejszego zamówienia winien uzyskać niezbędne uzgodnienia 
formalno-prawne, opinie i zatwierdzenia oraz warunki techniczne o których mowa 
w Rozdziale II Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i 
innymi dokumentami objętymi niniejszym zamówieniem należy wykonać w 4 egz. 
w wersji papierowej i w 4 egz. w wersji elektronicznej. 
Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami 
i innymi dokumentami w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD 
lub DVD w formatach:  
dwg Autocad 2005 lub nowszy (schematy, rzuty, przekroje itp.);  
PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.);  
doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki 
itp.);  
tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).  
 
Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać część opisową i rysunkową. 
Wykonawca winien na bieżąco konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania, 
w szczególności w zakresie elementów architektonicznych, estetyki i 
funkcjonalności, przyszłych kosztów utrzymania i eksploatacji poszczególnych 
rozwiązań. 
Program funkcjonalno-użytkowy powinien spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1129), oraz określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do niego. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy należy wykonać w języku polskim zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzeć 
klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
Opracowania powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne winny umożliwiać 
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Przedsięwzięcia. 
Program funkcjonalno-użytkowy powinien być spójny, zgodny z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i warunkami technicznymi, 
skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 
uczestniczących w realizacji zamówienia (w zakresie tras, przekrojów i 
usytuowania wysokościowego, lokalizacji budynków, elementów zagospodarowania 
terenu itp.) wraz z dokładnym opisem, oraz zawierać zestawienia materiałów i 

pozyskane pozytywne opinie/zatwierdzenia (w tym Zamawiającego). 

 

UWAGI! 
 

1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie 
wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz obejmowała wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna 
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac 
nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla 
jego prawidłowego wykonania. 

3. Zakres prac, będący podstawą do sporządzenia oferty cenowej, należy przyjąć na 
podstawie opinii/uzgodnień/dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, wizji lokalnej w terenie oraz innych materiałów 
źródłowych. 

4. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w 
celu wykonania zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu 
zamówienia. 

5. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 
niezależnie od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za 
sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
Wykonawca. 

6. Podane w umowie wynagrodzenie obejmuje również koszty przeniesienia na 
Zamawiającego wszelkich praw autorskich. 
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3.0 Część informacyjna  
 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 
 

1) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
Zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Łubowo w dniu 10.02.2016 r., nr 
6727.06.2016. 

2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
Zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Łubowo w dniu 17.06.2016 r., nr 
6727.17.2016.W. 

3) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych. 

 
3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  
 
Uchwała nr 2209/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
17.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 
przez Muzeum Pierwszych Piastów na cele budowlane i przeprowadzenie prac 
budowlanych dla dalszej realizacji. 

 
 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia 
 

1) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),  

2) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z późn. zm.),  

3) Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), 

4) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881 z późn. zm.), 

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 z późn. zm.)  

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 
r., poz. 462)  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 
75 poz. 690 z późn. zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1138 z późn. zm.)  

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 późn. zm.) 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
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uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami) 

12) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 
169, poz. 1650/ 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256/ 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, ze zmianami/ 
15) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości 
stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu /Dz. U. Nr 55, poz. 355 
ze zmianami/ 

16) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku /Dz. U. Nr 66, poz. 436 ze zmianami/ 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zmianami/ 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r/ 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 późn. zm.) 
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III. Załączniki 
 

 
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Załącznik nr 1. 
2. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Załącznik 

nr 2. 
3. Plan uzbrojenia terenu. Załącznik nr 3. 
4. Zakres terenu objęty zamówieniem. Załącznik nr 4. 
5. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik 

nr 5. 
6. Dokumentacja fotograficzna obiektów objętych zamówieniem. Załącznik nr 6. 
7. Zestawienie pomieszczeń do rozmieszczenia w przebudowywanym budynku 

OTTON oraz BUKACIARNIACH 1 i 2. Załącznik nr 7. 
8. Stan prawny nieruchomości objętych zamówieniem. Załącznik nr 8. 
9. Wyciąg z opracowania: Dawne budownictwo folwarczne. Majątki wielkopolskie. 

Powiat gnieźnieński, tom IX/I , s.  89-91, wyd. Muzeum Narodowe Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2013. Załącznik nr 9. 

 


