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LIST REFERENCYJNY
Reprezentując spółkę Legnicka Deve|opment S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Królewskiej f7 , z pravtdziwą przyj emnością rekomendujemy
firmę AKME Zdzis|aw Wiśniewski.
Współpracę z ftrmą AKME Zdzisław Wiśniewski rozpoczęliśmy
jeszcze w roku 1999, na terenie planowanej przez nas inwestycji Centrum
Handlowe ,,Magnolia Park'' przy ul. Irgnickiej 58 wę Wrocławiu.
Zakres zrea|izowanycb przez
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AKME Zdzisław Wiśniewski prac

roboty rozbiórkowe budyn}ów
,'PoLMIĘS'''

i

obejmował:
budowli byłych Za|<ładów Mięsnych

robotY ziemne oraz badania archeologiczne pod planowaną inwestycję C.H.
.,Magnolia Park",
wykonanie inwentaryzacji zie|eni wraz z wciŃą i przesadzeniami zieleni,
koordynację wszelkich prac projektowych C.H. ,,Magnolia Park','
koordynację prac projektowych dotyczących budowy i przebudowy
otaczających ulic, koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania
komunikacyjnego C.H.,,Magnolia Park",
uzyskanie dla C.H. ,,Magnolia Park" wszelkich wymaganych decyzji o
warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację inwestycji w|M z raportem o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji zatwierdzających

pĄ ekty budowlane zamienne, decyzji

.
.

o

pozwoleniu

na budowę i

przebudowę układu komunikacyjndgo wokół C.H. ,,Magnolia Park'',
koordynacja robót budowlanych podczas realizacji Centrum Handlowego
,,Magnolia Park'' otM zwięanej z nim przebudowy układu
komunikacyjnego,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uż}tkowanie dla Centrum Handlowego
,,Magnolia Park'' wraz z infrastrukturą drogową.

Należy tutaj nadmienić, że wykonane przez specjalistów AKME
Zdzis|aw Wiśniewski Studium historyczno - architektoniczne byłych Zakładów
Mięsnych ''POLMIĘS,' umożliwiłodokonanie oceny historycznej, co w
konsekwencji umoiliwiło uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i
przystąpienie do wyburzeń.
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Wszelkie w/w prace zrea|izowane zostały z pełnym zaangaŻowaniem,
sposób profesjonalny, sumienny i terminowy. Firma AKME Zdzisław
Wiśniewski w swoim działanfu, wykazała się wysoką jakością oraz niezwykle
splawlą orgartizacją wykon1tvanych robót, pozwalającą na szybkie i

w

terminowe przeprowadzenie procesu projektowego i budowlanego.

budowlanych - Firma
dowiodła, że jest na|eżycte przygotowana do realizacji tego typu zadań
inwestycyjnych. Kadrę kierowni cza" załogę firmy, charakteryzuje doskonała

Jako wykonawca robót rozbiórkowych

i

umiejętnośó koordynacji działań na budowie.

Uczestnicząc i koordynując cały proces projektowy, uzyskania
wymaganych uzgodnień, pozwo1eń i decyzji, Firma wykazała się doskonałą
znajomościąobowiązujących przepisów prawa' nolm i procedur, co w znacznym
stopniu usprau.niło realizację inwestycji oraz pozwoliło na tetminowe uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użlkowanie dla Centrum Handlowego
,,Magnolia Park'' wraz z infrastrukturą drogową'

W sytuacjach trudnych, gdzie niejednokrotnie koniecznym było
pogodzenie interęsów wielu stfon, poznaliśmy wyjątkową sprawność
kierownictwa i zespołu f,rrmy w działaniu na rzecz Inwestora. Wszelkie prace
prowadzone były bezkonfliktowo oraz w koordynacji z innymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego.

Podczas realizacji Centrum Handlowego ,,Magnolia Park",
przekonaliśmy się, że AKME Zdzisław Wiśniewski jest firmą profesjonalną
odpowiedzialną i kompetentną

Jesteśmyw pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z firmą AKME
Zdzisław Wiśniewski, co pozwala nam z pełnym przekonarriem i dużą
satysfakcją udzielió rekomendacji tej firmie, jako wiarygodnej, zaufanej, solidnej,
fachowej i godnej polecenia innym Inwestorom.
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