Zarządzenie Nr 30 /04
Starosty Pułtuskiego
z dnia 26 października 2004r.
w sprawie: powołania Komisji do obioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji.
Na podstawie art. 18 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207 póz. 2016 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję, pod moim przewodnictwem, Komisję do obioru końcowego i przekazania
do eksploatacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Grabówiec – Zatory –
Ciski – Zdziebórz na odcinku Zatory – Ciski od km 7+808 do km 13+628"
współfinansowanej w ramach programu SAPARD w następującym składzie:

Przedstawiciele wykonawcy robót:
1. Jan Kaczmarczyk – Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk
2. Sławomir Wiśniewski – Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76,
06-100 Pułtusk
Przedstawiciele inwestora
3. Wiesław Cienkowski — Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku
4. Czesław Czerski

– Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku

5. Waldemar Balcerowski – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Przedstawiciele użytkownika
6. Kazimierz Strzyżewski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
7. Marek Gruntmejer — Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

§2.
1.

Komisja w składzie określonym w §1. dokona odbioru końcowego robót
drogowych realizowanych na podstawie umowy nr 28/2004 finansowanej w ramach
programu SAPARD - rocznej umowy finansowej 2002/2003 i budżetu powiatu projekt nr 734-070147/03

2.

W przypadku, gdy roboty nie spełniają warunków i wymogów określonych
w umowie, norm budowlanych albo nie zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa nie zostaną odebrane.

3. Jeżeli komisja nie stwierdzi usterek i wad, inwestycja odpowiada przeznaczeniu
i jest gotowa do użytkowania.

§3.
Czynności, o których mowa w §2 Komisja dokona w dniu 29 października 2004 r.
o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.
§4.
Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnym Sekretarza Powiatu.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Tadeusz Nalewajk
Starosta Pułtuski

