
ZARZĄDZENIE NR 7/14
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania stałej komisji do odbioru przyłączy wodociągowych i ustalenia trybu jej pracy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594 ze zm.) - zarządzam,  co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję stałą do odbioru przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Gnojno, zwaną dalej 
Komisją - w następującym składzie: 

1) Zbigniew Klepacz - Przewodniczący Komisji; 

2) Bożena Wawszczyk - Sekretarz Komisji; 

3) Bogusław Król - członek Komisji; 

4) Dariusz Jakóbik - członek Komisji.

§ 2. 1. Komisja będzie działać do odwołania. 

2.  Zmiana składu osobowego Komisji następuje w drodze zarządzenia Wójta. 

3.  Komisja działa w składzie minimum trzyosobowym.

§ 3. Członkowie Komisji biorą udział w pracach Komisji w ramach swoich obowiązków służbowych, czas 
w pracy Komisji jest równoznaczny z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy w urzędzie. 

§ 4. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Komisja dokonuje sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami prawnymi i uzgodnionym 
projektem przyłącza. 

2.  Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez wnioskodawcę ze środków własnych 
określonych urządzeń, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

3.  Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe lub końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4.  Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza - wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu 
zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem). 

5.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru Komisja wyznacza termin odbioru . 

6.  Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez Strony w odpowiednich pisemnych protokołach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz

Strona 1




