
Zarządzenie nr  78/13 
 

Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Gryfów Śląski  
z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

 
w sprawie: powołania komisji do przejęcia i przekazania urządzenia wodociągowego zestawu 
hydroforowego z wyodrębnionym lokalem hydroforni w budynku przy ul. Lwowskiej w Gryfowie 
Śląskim. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz.594,  zm. poz. 645/ oraz  art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze 
zm./ zarządza, co następuje: 
 
 
§ 1. Powołuje się  komisję do przejęcia przez Gminę Gryfów Śląski od Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GRYF” w Gryfowie Śląskim urządzenia wodociągowego zestawu hydroforowego  w rozruchu,  
zamontowanego w wyodrębnionym lokalu hydroforni,  w budynku o kondygnacji podziemnej, 
w granicach działki 153/4 przy ulicy Lwowskiej, w obrębie 2 Gryfów Śląski,  
w następującym składzie: 
1. Andrzej Tartak     – p.o. Naczelnika Wydziału Technicznego w UGiM Gryfów Śląski. 
2. Bogdan Jaskuła   – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ZBGKiM w Gryfowie 
Śląskim  

3. Sylwia Cichońska –  Inspektor ds. gospodarki gruntami w UGiM Gryfów Śląski.  
4. Celina Buca          -   Inspektor ds. obrotu nieruchomościami w UGiM Gryfów Śląski.  
 
§ 2. Zadaniem komisji jest protokolarne przejęcie wymienionego zestawu hydroforowego, z lokalem 
hydroforni, wymienionych § 1 zarządzenia, na stan Gminy Gryfów Śląski i ich protokolarne  
przekazanie jednostce Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -  Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji  w  Gryfowie Śląskim.  
 
§ 3. Uchyla się zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 25 lipca 
2013 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia przez Gminę Gryfów Śląski od Spółdzielni 
Mieszkaniowej „GRYF” w Gryfowie Śląskim urządzenia wodociągowego - hydroforni znajdującej 
się w budynku przy ul. Lwowskiej w Gryfowie Śląskim. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Sporządziła: insp.  Celina Buca.  

 
 
 


