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Powiatowy lnspektor
Nadzoru Budowlanego

w Trzebnicy
ul Leśna 1 , 55-100 Trzebnica

tel./fax 387-95-71

NB/ZMGI403l11l16
POSTANOWIENIE NR 6412017

Trzebnica. dnia l 0 lut1, 2017r.

Na podstawie art. I23, aTt. 75, art.77 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego fiednolity tekst Dz. U. 20t3 poz, 267) oraz ań. 62 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz.1623 z poźn. zm) w związku z prowadzonym
postępowaniefiI w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego - mostu o m JNl 1014660 w
ciągu drogi powiatowej nr 1318D kilometruż2+940,00 usytuowanego w miejscowości Korzeńsko
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nakładam
na,Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy jako zarządzającego drogami powiatowymi

stanowiącymi własność Powiatu Trzetrnickiego
z siedzlbą przy ul Wrocławskiej 9 w Trzebnicy

obowiązek
obowiązek dostarczenia w terminie do 31 lipca 2017r.

ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego - mostu o nr JNI 1014660 w ciągu drogi
powią!._oyej n1 131_8_D _F],o*=:1.yż 2+9aĘ0 usytuowanego w miejscowości Korzeńsko w
gminie Zmigród
sporządzonej plzez, osobę (y) uprawioną (e) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane, o specjalności mostowej legitymującego (ych) się aktualnym wpisem na
odpowiednią tistę samorządu zawodowego.
Ekspertyza winna rwierać wnioski i zalecenia ( ewentualny zakres robót budowlanych czy
też czynności koniecznych, niezbędnych do przywrócenia obiektu lub jego części do
odpowiedniego stanu bezpiecznego uĘtkowania i bezpieczeństwa konstrukcji zgodnie z
posiadana funkcją)

UZASADNIENIE

W zńrykuz otrrymanym pismem zdnia 2 marca20l6r.wrazz kopia wystąpienia
pokontrolnego dotyczącego przeprowadzonej kontroli ZDP w Trzebnicy przez Najwyzszą Izbę
Kontroli Delegaturę we Wrocławiu, Powiatoqr Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy
mając na względzie informacje zawarte w przedłożonych dokumentachwszcząłpostępowanie
administracyjne w zakresie stanu technicznego pięciu skontrolowanych ptzez NIK Delegaturę
we Wrocławiu mostów i zawiadomił ZDP w Trzebnicy o zaplanowanych oględzinach na ww.
obiektach.

Podczas przeprowadzonej w dniu 25 merca20l6r. kontroli w obecności p.o. Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy przedłożono do wglądu wydruki elektroniczne
poszczególnych stron ksipki obiektu, które nie w pełni były wypełnione. Nie przedłożono
protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego wymaganych przepisem art.6ż ust 1 pkt
1a i 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Pan PawełKazimierczakp.o. Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Trzebnicy oświadczył, że zostało zlecone firmie zewnętrznej
przeprowadzenie ww. kontroli. Odczytano protokół oceny stanu technicznego obiektu mostowego
sporządzony w dniu 22.04.żU5t. przezBlZbietę Kościuk specjalistę powołanego przez NIK
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