
ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 

WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 01 lutego 2013 roku 
 

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z decyzji: nr 64 z 

dnia 4 października 2011 r. (nr PINB/I3/406/179/2011), nr 15 z dnia 22.12.2011 r. (nr PINB/I1/406/179-

1/2011), nr 25 z dnia 27.04.2012 r. (nr PINB/I1/406/179-2/2012), nr 8 z dnia 15.01.2013 r. (nr 

PINB/I1/406/179-3/12/2013) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze 
 

Podstawa prawna: 

-  art. 30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 

poz. 1591 ze  zmianami), 

- art. 18 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 

1623 ze  zmianami). 

§ 1 

Powołuję komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, wykonanych w wieży widokowej w 

Radomierzu z dobudową obiektu przeznaczonego na informację turystyczną, przedmiotowe roboty 

polegały na:  

- zabezpieczeniu siatkami ochronnymi pomiędzy ścianami wewnętrznymi wieży, a schodami 

wejściowymi na wieżę, konieczność ta wynika z decyzji nr 64 z dnia 4 października 2011 r. 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze tj. warunkowego pozwolenia na 

użytkowanie,  

- obniżeniu żaluzji balustrady platformy widokowej przesłaniającej wgląd na nieruchomości znajdujące 

się w bezpośrednim sąsiedztwie wieży poprzez obniżenie o dwie deski z obcięciem do tego poziomu 

konstrukcji żaluzji. 
 

w składzie: 

1.Przewodniczący:  

Kamil Kowalski - Wójt Gminy Janowice Wielkie  

2. Członek:  

Artur Osyda – Podinsp. ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych oraz 

gospodarki mieszkaniowej  

3. Członek:  

Mateusz Caban - Inspektor ds. obsługi ruchu turystycznego, promocji gminy i pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

§ 2 

Komisja przystąpi do odbioru robót w dniu 11 luty 2013 r. godz. 12:00 przy współudziale: 

1. Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy – „BUDOBRATEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy: 

1.1. Marek Błażków – Prezes Zarządu 

1.2. Maciej Frąckiewicz – Dyrektor ds. technicznych, 
 

2. ,Przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu - Wrocławskiego Biura Inwestorskiego Wr. 

O/PZITB Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu: 

2.1. Andrzej Oleszkiewicz – Koordynator Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

w zakresie robót architektonicznych. 
 

3. Oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu: 

3.1. Wojciech Kapałczyński – Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze 

3.2. Jan Sobota – Delegatura w Jeleniej Górze 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 

 

/-/ Kamil Kowalski 


