
ZARZADZENIE NR 41/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 26 maja 2022 r. 

W sprawie powolania stalej komisji do odbioru koncowego, ostatecznego 

i gwarancyjnego przedsiewzie¢ inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub 

modernizacyjnych realizowanych przez Gmine Badkowo 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 2351 ze zm.), zarzgdzam co nastepuje: 

§1 

1.Powoluje stata komisje do odbioru wszelkich przedsiewzie¢ remontowych, 

modernizacyjnych lub inwestycyjnych realizowanych przez Gmine Badkowo w skladzie: 

a) Pracownicy Urzedu Gminy Badkowo: 

— Jarostaw Marchwinski- Przewodniczacy Komisji, 

— Aleksandra Nowak- Zastepca Przewodniczacego, 

— Marlena Szczerbiak- Sekretarz, 

— Jarostaw Wochna- Czionek, 

— Karolina Bergunda- Cztonek. 

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostat powolany, 

c) Przedstawiciel wykonawcy zadania inwestycyjnego lub remontowego, 

d) Radny z miejscowosci w ktérej realizowano zadanie inwestycyjne lub remontowe, 

e) Soltys z miejscowosci w ktorej realizowano zadanie inwestycyjne lub remontowe, 

f) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jezeli zadanie dotyczy gminnej jednostki 

organizacyjnej. 

2. Sktad komisji odbioru oraz termin rozpoczecia pracy Komisji dla konkretnego zadania 

okresla Przewodniczacy Komisji i on odpowiada za przygotowanie prac komisji, 

powiadomienie jej czlonkéw oraz obstuge kancelaryjna Komisji. 

3. W przypadku nieobecnosci Przewodniczgcego Komisji, jego zadania przejmuje Zastepca, 

z kolei podczas nieobecnosci Zastepcy - Sekretarz. 

§2 

1. Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczy wistego wykonania robot w odniesieniu 

do ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa Poprzez odbidr koficowy 

nastepuje przekazanie przez wykonawce wybudowanego, zmodernizowanego lub 

wyremontowanego obiektu Inwestorowi. Odbiér ten jest dla kazdego przedsiewziecia



remontowego, modernizacyjnego lub inwestycyjnego realizowanego przez Gmine Badkowo 

obowigzkowy. 

2. Za przeprowadzenie odbioru koncowego odpowiada Przewodniczacy Komisji o ktérym 

mowa w §1 ust.2 niniejszego zarzqdzenia. 

3.Komisja pracuje w co najmniej 3 osobowym skladzie, w kt6ry wchodzi Przewodniczacy 

Komisji lub osoba pelniaca funkcje Zastepeza. 

4. W terminie do 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do 

odbioru koficowego zadania, lub w terminie wynikajacym z zapis6w umowy, jezeli termin ten 

zostal okreslony jako krétszy niz 14 dni kalendarzowych, Przewodniczacy Komisji wyznacza 

termin do przeprowadzenia odbioru koncowego i przekazania inwestycji, remontowanego lub 

modernizowanego obiektu do uzytkowania. 

5. Komisja odbierajaca prace, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych 

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot 

z dokumentacja projektowq. Komisja dokonuje protokolarnego odbioru od Wykonawcy 

obiektu budowlanego wraz z niezbedng dokumentacjq oraz przekazuje obiekt administratorowi. 

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, pozwalajace na 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Komisja moze dokona¢ 

odbioru oraz: 

a. zqadaé usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin ich usuni¢cia 

w protokole odbioru, zgodnie z postanowieniami umowy, 

b. zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej 

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. 

c. o fakcie usuniecia wad, Wykonawca pisemnie zawiadamia Inwestora. Przewodniczacy 

Komisji ponownie zwoluje posiedzenie Komisji celem potwierdzenia faktu ich 

usuniecia. 

d. w= przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie okreslonym 

w protokole odbioru koncowego, Inwestor moze zleci¢é usuniecie tych wad innemu 

Wykonawcy ( Wykonawcy Zastepczemu ) na koszt wykonawcy, zgodnie 

Z postanowieniami umowy. 

7. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady niepozwalajace na 

korzystanie z przedmiotu umowy, Komisja sporzadza protokél w ktérym okresla przyczyny 

z powodu, ktérych nie dokonano odbioru. 

8. Pozytywny odbidr koficowy jest podstawq do ostatecznego rozliczenia Inwestora 

i Wykonawcy.



§3 

1. Odbidr w okresie gwarancji i rekojmi polega na przegladzie przedmiotu umowy i zgloszeniu 

ewentualnych roszczen w ramach udzielonej przez wykonawce gwarancji lub rekojmi. 

2. Za przeprowadzenie odbioru gwarancyjnego odpowiada Przewodniczacy Komisji, 

o kt6rym mowa w §1 ust.2 niniejszego zarzadzenia. 

3. Komisja odbioru gwarancyjnego pracuje w sktadzie co najmniej 3 osobowym. 

4. Podstawowym dokumentem odbioru gwarancyjnego jest protokét. 

5. Do protokolu nalezy dolaczyé dokumentacje dotyczacq zglaszanych przez administratora 

(uzytkownika) wad jakie ujawnily sie w trakcie przegladu gwarancyjnego. 

§4 

Wykonanie zarzadzenia powierzam Przewodniczacemu Komisji. 

§5 

Traci moc Zarzqdzenie Nr 46/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. 

§ 6 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i dotyczy wszelkich przedsiewzieé 

remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych, realizowanych przez Gmin¢ Badkowo, 

ktorych odbiory koficowe i pogwarancyjne planowane sq po tym terminie. 

we, 
mer Ryszard St¢ kowski


