
Zarz~dzenie Nr 0050.104.1.2021 

Wojta dminy Siubice 


z dnia 30 liSrOpada 2021 roku 


w sprawie: powolania czlonko;w komisji do odbioru koncowego 
i przekazania do uiytku zadania rfalizowanego w ramach zawartej umowy 
pn. : Budowa stacji Uzdatniania Wody w raz z ruroci~giem wody I~cz~cym 
obiekt stacji z istniej~c~ sieci~ wQdoci~gow~ w miejscowosci Alfonsow w 
Gminie Siubice - na zadaniu in"!estycyjnym pn. "Budowa SUW wraz z 
uj~ciem wod podziemnych w Alfonsowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 usjawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzljdzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., pozj 1372 ze zm.2

) w zwi,!zku ze zgloszeniem 
przez Wykonawct( gotowosci odbioru koncowego i przekazania do uzytku 
zadania realizowanego w ramach zawartej umowy pn. "Budowa stacji 
Uzdatniania Wody w raz z ruroki~giem wody I~cz~cym obiekt stacji z 
istniej~c~ sieci~ wodoci~gow~ w mlejscowosci Alfonsow w Gminie Siubice 
na zadaniu inwestycyjnym pn. I"Budowa SUW wraz z uj~ciem wod 
podziemnych w Alfonsowie" zarz'!dzam, co nastt(puje: 

§ 1 

Powolujt( czlonkow komisji do 9dbioru wykonanych robot budowlanych 
na zadaniu pn.. "Budowa stacji U~atniania Wody w raz z ruroci,!giem wody 
l'!cz'!cym obiekt stacji z istniej,!¢,! sieci,! wodoci'!gow'! w miejscowosci 
Alfonsow w Gminie Slubice - na ~adaniu inwestycyjnym pn. "Budowa SUW 
wraz z ujt(ciem wod podziemnych w IAlfonsowie" w nastt(puj,!cym skladzie: 

1. Przemyslaw Nowacki 
2. Martyna Czamecka 
3. Barbara Gorska 

4. Jaroslaw Moderacki 
5. Radoslaw Gosa 
6. Tomasz Flak 

- przedstawiciel Urzt(du Gminy 
- przedstawiciel Urzt(du Gminy 
- przedstawiciel Urzt(du Gminy 

- Inspektor nadzoru 
- Inspektor nadzoru 
- Inspektor nadzoru 

§2 

Komisja dokona odbioru w ob, cnosci przedstawicieli Wykonawcy oraz 
kierownika budowy. 

§3 

2 Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 2021 r. poz. 1834. 



Komisja rozpoczyna pracy w dniu w1zczycia czynnosci zwi~anych z odbiorem 
inwestycji, natomiast konczy w dniu ~odpisania protokolu odbioru i przekazania 
inwestycj i do uzytkowania. I 

§4 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dnierh podpisania. 
I 

mgrJ( 




