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POROZUMIENIE NR RZ.031.8.1.2016
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych z tytułu przekazania zarządu nad przebudowywanym
odcinkiem drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica – Jawor, od km 1+306 do km 2+258, o długości
0,952km, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole
zawarte w dniu 22 września 2016 r., pomiędzy:
Zarządem Powiatu Legnickiego, z siedzibą w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica,
reprezentowanym przez:
Janinę Mazur – Przewodniczącą Zarządu,
Krzysztofa Sowińskiego – Zastępcę Przewodniczącej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Tadeusza Rasały,
zwanym w treści porozumienia Przekazującym
a
Gminą Legnickie Pole z siedzibą przy ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy – Henryka Babuśkę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Koryś,
zwaną w treści porozumienia Przyjmującym,
o następującej treści:
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z późn. zm.) oraz w związku z porozumieniem nr GPII.272.5.2016 z dnia 15.03.2016 r. pomiędzy Powiatem
Legnickim a Gminą Legnickie Pole w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor, na odcinku od 1+306km do 2+258km, o długości 0.952km,
obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole i umową o przyznanie pomocy Nr 00047-65151UM0100107/16 z dnia 22.09.2016 r. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Gminie Legnickie Pole na
realizację ww. zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Strony zawierają
porozumienie regulujące warunki sprawowania zarządu i wzajemne rozliczenia finansowe.
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§ 1. 1. Przekazujący, jako ustawowy zarządca drogi powiatowej nr 2176D, przekazuje Przyjmującemu
w zarząd, w zakresie określonym w ust. 3, odcinek drogi objęty zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2176D relacji Legnica–Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole, na odcinku od km
1+306 do km 2+258, na okres realizacji robót budowlanych w ramach zadania od dnia rozpoczęcia robót
oraz kolejnych pięciu lat kolejnych liczonych od dokonania płatności końcowej dofinansowania przyznanego
na realizację zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Zarząd przez Przyjmującego nad odcinkiem drogi od km 1+306 do km 2+258 (0,952km) odbywać
się będzie w zakresie obejmującym:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich;
2) pełnienie funkcji inwestora;
3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

obiektów

inżynierskich,

urządzeń

4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi i drogowych obiektów inżynierskich;
5) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
6) przeciwdziałanie niszczeniu drogi przez ich użytkowników;
7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania drogi;
8) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych.
§ 2. Wzajemne rozliczenia finansowe wynikające z przekazania przez Przekazującego w zarząd odcinka
drogi powiatowej nr 2176D, o którym mowa w § 1 ust. 1, Przyjmującemu odbywać się będą według
następujących zasad:
1) do dnia rozpoczęcia robót budowlanych objętych zadaniem, o którym mowa w §1 ust. 1, zarząd
nad odcinkiem drogi, z wyłączeniem zimowego utrzymania odcinka drogi, prowadzi Przekazujący.
2) przyjmujący będzie realizował zimowe utrzymanie odcinka drogi, finansowane przez Przekazującego,
na podstawie odrębnego porozumienia.
3) wszelkie inne koszty wynikające z zarządzania odcinkiem drogi w zakresie określonym w § 1 realizowane
będą przez Przyjmującego po uprzednim uzgodnieniu z Przekazującym i rozliczane po ich zrealizowaniu
przez Przyjmującego.
§ 3. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Zarządu Powiatu:
J. Mazur
Zastępca Przewodniczącej Zarządu Powiatu:
K. Sowiński
Skarbnik Powiatu:
T. Rasała
Wójt Gminy:
H. Babuśka
Skarbnik Gminy:
A. Koryś

