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DzieńAdres budynku Nr klatki Data i godzina przeglądu kontrolnego

4 07.10.2019 godz.15.30-19.30
86 08.10.2019 godz.12.30-13.30 oraz 16.00-19.30
88 08.10.2019 godz.13.30-14.30 oraz 16.30-19.30
90 08.10.2019 godz.14.30-16.00 oraz 17.00-19.30
92 09.10.2019 godz.12.30-13.30 oraz 16.00-19.30
94 09.10.2019 godz.13.30-14.30 oraz 16.30-19.30
96 09.10.2019 godz.14.30-16.00 oraz 17.00-19.30
1 10.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
3 10.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
5 10.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
7 14.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
9 14.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
11 14.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
13 15.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
15 15.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
16 15.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
18 15.10.2019 godz. 17.00-19.30
20 15.10.2019 godz. 17.30-19.30
17 16.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
19 16.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
21 16.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
23 16.10.2019 godz. 17.00-19.30
25 16.10.2019 godz. 17.30-19.30
27 17.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
29 17.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
31 17.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
33 21.10.2019 godz. 13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
58 21.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
60 21.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
62 21.10.2019 godz.17.00-19.30
1 22.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
3 22.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
5 22.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
7 22.10.2019 godz.17.00-19.30
2 22.10.2019 godz.17.30-19.30
4 22.10.2019 godz.17.30-19.30
6 23.10.2019 godz.13.00-14.00 oraz 16.00-19.30
8 23.10.2019 godz.14.00-15.00 oraz 16.30-19.30
12 23.10.2019 godz.15.00-16.00 oraz 17.00-19.30
14 23.10.2019 godz.17.00-19.30
16 23.10.2019 godz.17.30-19.30
18 23.10.2019 godz.17.30-19.30
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