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Zarządzenie Nr 52 /2019

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 5 lipca 2019r

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową

i remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(Dz. U z 2018r.,poz. 994 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§1

Powołuje komisję odbioru końcowego robót związanych z przebudową i remontem

dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m.
Międzygórz, Lownica
1. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669, 670 w miejscowości Międzygórz na

odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0+930 celem zabezpieczenia dna wąwozu
lessowego.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej Łownica - Beradz na odcinku 370 mb od km 0+000 do
km 0+370,

realizowanej w ramach umowy z dnia 23.04.2019r przez firmę.: Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych "Drokam" Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Loniów

2. Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m.
Kaczyce, Kurów

1. Przebudowa drogi gminnej nr 337031 T Słoptów - Kurów na odcinku 490 mb od km
1+470 do km 1+960

2. Remont drogi gminnej nr 337020T Ub linek - Kaczyce na odcinku 700 mb od km 2+040
do km 2+740.

3. Remont drogi gminnej nr 337030T Łownica - Kaczyce na odcinku 530 mb od km 1+214
do km 1+744,

realizowanej w ramach umowy z dnia 15.05.2019r przez firmę: Przedsiębiorstwo
Budowlane "POLBUD" Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

w następującym składzie osobowym:

1. Wojciech Zdyb - przewodniczący komisji

2. Rafał Smoliński - członek komisji

3. Arkadiusz Kowalczyk - członek komisji

4. Marcin Zieliński - członek komisji



§2

1. Komisja dokona odbioru końcowego robót o których mowa w § 1 przy udziale

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

2. Komisja sporządzi stosowny protokół odbioru zawierajacy wszelkie ustalenia

i zalecenia poczynione podczas odbioru z wyznaczeniem terminu usunięcia

ewentualnych wad i usterek.

3. Czynności, o których mowa w ust.1 komisja dokona z należytą starannością i wiedzą

techniczną, mając na względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Lipnik.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


