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ZARZĄDZENIE  NR 58/2019 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 26 lipca 2019 r. 

 

w sprawie prowadzenia książek obiektów budowlanych należących do Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dokonywania w nich wpisów 
 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 ze 

zmianami) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1134 ze zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wyznaczony pracownik Działu Technicznego, na podstawie wystawionego upoważnienia, zobowiązany 

jest do prowadzenia i dokonywania wpisów w książkach obiektów budowlanych, dla wszystkich 

obecnych i przyszłych obiektów budowlanych należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, znajdujących się na terenie Wrocławia. 

 

§ 2 

Osobę, o której mowa § 1, zobowiązuje się do prowadzenia książek obiektów budowlanych należących 

do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, znajdujących się na terenie Wrocławia, według wzoru 

i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego. 

§ 3 

Osoba, o której mowa § 1, zobowiązana jest w szczególności do: 

1) bieżącego dokonywania wpisów prac prowadzonych w obiektach, o których mowa w § 1, 

2) gromadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczącej prowadzonych prac, w obiektach,                      

o których mowa w § 1, 

3) uzupełniania i odtwarzania zaległych wpisów oraz dokumentacji technicznej, dotyczącej 

obiektów, o których mowa w § 1, 

4) bieżącej współpracy z Grupą Remontowo - Konserwacyjną i kierownikami poszczególnych 

obiektów. 

§ 4 

Kierowników poszczególnych obiektów należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

znajdujących się na terenie Wrocławia, zobowiązuje się do współpracy z osobą, o której mowa § 1,                   

w celu zapewnienia wykonania zadań, o których mowa w § 3. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                   Rektor 

 

 

           prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 


