
Zarządzenie Nr 76/2017 

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie powołania komisji odbiorowej 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§1 

1. Powołuję komisję odbiorową do przeprowadzania czynności odbiorowych oraz odbioru 

robót budowlanych na inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława” w następującym składzie: 

1) Krzysztof Dubojski   - Przedstawiciel Inwestora  - Przewodniczący Komisji; 

2) Anna Miałka-Kruszewska-Przedstawiciel Inwestora - Z-ca Przewodniczącego Komisji; 

        oraz członkowie: 

3) Piotr Tomaszewski  - Przedstawiciel Inwestora; 

4) Elżbieta Maciejska  - Przedstawiciel Inwestora; 

5) Piotr Kozłowski   - Przedstawiciel WOD-KAN sp. z o.o.; 

6) Grzegorz Zasina   - Przedstawiciel WOD-KAN sp. z o.o.; 

7) Przedstawiciele Wykonawcy.  

       przy udziale: 

8) Dariusza Nehringa  - Inspektora nadzoru inwestorskiego 

2. Upoważniam Komisję do podejmowania czynności w toku prowadzonego odbioru, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane i 

zawartą z Wykonawcą umową. 

3. Komisja odbiorowa ustala termin odbioru i z dokonanych czynności spisuje protokół,  

gdzie jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi pozostaje w aktach Urzędu 

Miasta. 

4. Komisja odbiorowa sporządza: „Protokół odbioru częściowego robót budowlanych” 

według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 i „Protokół zakończenia inwestycji  

i przekazania do eksploatacji” według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Zarządzenia. 

§2 

Pracami Komisji odbiorowej kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego. 

§3 

1. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności odbiorowych i podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia za wykonaną pracę. 

§4 

Wyniki odbioru oraz podpisane protokoły odbioru robót częściowych i końcowych należy 

przedłożyć do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Mława. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


