
 

UCHWAŁA NR 60/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ), uchwala się:  

 

§ l. 

Realizując decyzję Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18.06.2019 

r. w sprawie zasad realizacji inwestycji powiatowych, powołuję komisję odbiorową  

w składzie: 

1. Andrzej Sobociński – Członek Zarządu Powiatu, 

2. Tomasz Szczepański - Członek Zarządu Powiatu, 

3. Wojciech Niźnikiewicz - Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

4. Aneta Pyl – Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych. 

§ 2. 

Komisja odbiorowa jest zespołem powołanym przez inwestora do przeprowadzenia 

technicznego odbioru robót budowlanych inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych 

w Solnicy – Orlińcu, Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności 

gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego - wykonanie programu naprawczego”. 

§ 3. 

Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony „Protokół odbioru końcowego robót". 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 23 marca 2012 r., Powiat Nowodworski reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim, zawarł umowę z SKANSKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

gen. J. Zajączka 9, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 

0000033102, stan aktualny na dzień 28.01.2010 r., NIP 778-00-01-070; REGON 630782880. 

W dniu 06.05.2019 r. nastąpiło przekazanie firmie SKANSKA terenu budowy w celu 

wykonania programu naprawczego, sporządzonego po przeglądzie gwarancyjnym, który 

odbył się dnia 03.04.2017 r. Zamówienie publiczne zostało wykonane w pełnym zakresie, 

określonym w dokumentacji projektowej.  

Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została przygotowana 

zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta 

infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1 

Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 


