
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych LUD na terenie gminy Łagiewniki 

Na podstawie uchwały nr XIX/128/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26-04-2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łagiewniki zadań własnych Powiatu oraz uchwały nr XX/154/16 

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25-05-2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu 

właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego, zostało zawarte Porozumienie  

pomiędzy:  

Powiatem Dzierżoniowskim z siedzibą: Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów reprezentowanym przez Janusza 

Guzdka - Starostę Dzierżoniowskiego, Marka Pioruna - Wicestarostę Dzierżoniowskiego, zwanym 

dalej Powiatem  

a: 

 Gminą Łagiewniki z siedzibą: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki reprezentowaną 

przez: Janusza Szpota - Wójta Gminy Łagiewniki, zwaną dalej Gminą 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest letnie utrzymanie dróg powiatowych (dalej: LUD) 

(koszenie oraz sprzątanie zanieczyszczeń) w obrębie pasa drogowego na terenie gminy Łagiewniki. 

§ 2. Gmina zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac związanych z letnim utrzymaniem dróg  

tj. koszeniem traw oraz sprzątaniem zanieczyszczeń w okresie od 01 maja 2016 r. do 30 października 

2016 r. wg standardów określonych w załączniku nr 1. 

§ 3. 1) W zakres działań koszenia, o którym mowa w § 2 wchodzi wykonanie trzech pokosów koszenia 

poboczy i skarp w ciągu dróg powiatowych (wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm) wymienionych 

w załączniku nr 1: 

a) I pokos do końca maja, 

b) II pokos do końca lipca, 

c) III pokos do 15 października. 

2) w zakres sprzątania zanieczyszczeń w obrębie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych wymienionych 

w załączniku nr 1 wchodzi: 

a) sprzątanie ulic zapewniające czystość wg potrzeb, 

b) zebranie i wywóz nieczystości, 

c) usuwanie trawy przy krawężnikach, 

d) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. 
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§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie własnymi siłami 

i środkami i/lub przez wykonawcę zewnętrznego. 

§ 5. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekaże Gminie w 2016 roku 

środki finansowe łącznie w wysokości: 24.721,86 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset 

dwadzieścia jeden 86/100 zł), w miesięcznych ratach wynoszących 4.120,31 zł brutto (słownie: cztery tysiące 

sto dwadzieścia 31/100 zł). 

§ 6. Strony ustalają, że jednostką koordynującą wykonanie niniejszego porozumienia będzie Zarząd Dróg 

Powiatowych w Dzierżoniowie (dalej: ZDP). 

§ 7. 1) Gmina do dnia 10 każdego miesiąca dostarczy do ZDP sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych 

prac LUD w miesiącu poprzednim zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2) ZDP po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału 

Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 danego miesiąca. 

3) Wydział Budżetowo - Finansowy w imieniu Powiatu przekaże Gminie środki wynikające z miesięcznego 

rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca. 

§ 8. 1) Powiat upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do występowania w sprawach związanych 

z realizacją niniejszego porozumienia. 

2) ZDP nadzoruje na bieżąco wykonanie niniejszego porozumienia. 

3) W szczególności do uprawnień ZDP należy: 

- kontrolowanie koszenia traw i sprzątania - w przypadku odstępstw od przyjętych standardów 

wnioskowanie do Gminy o podjęcie natychmiastowych działań. 

§ 9. 1) Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich  

za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia. 

2) Za wszelkie zawinione szkody materialne strony odpowiadają wobec siebie na podstawie przepisów prawa 

cywilnego. 

3) Powiat oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone  

na drogach powiatowych objętych LUD. 

§ 10. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w paragrafie 9 strony ustalają kary umowne 

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w paragrafie 5: 

1) Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn niezależnych od Gminy. 

2) Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które odpowiada 

Gmina. 

§ 11. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie porozumienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, Powiat 

może odstąpić od porozumienia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 13. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 529



§ 15. 1) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2) Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

POWIAT: 

Starosta Dzierżoniowski: 

J. Guzdek 

Wicestarosta: 

M. Piorun 

GMINA: 

Wójt Gminy Łagiewniki: 

J. Szpot 
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Załącznik nr 1  

 

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki 

 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO PRAC ZWIĄZANYCH Z LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG 

NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI 

 Kolejność I  Kolejność II 
Lp. Nr 

drogi 
Przebieg Dł. odcinka 

w mb 
Nr drogi Przebieg Dł. odcinka 

w mb 
1. 1989

D 
Granica pow. - Oleszna 1.098,00 3013D Oleszna - Ratajno 2.888,00 

2. 2028

D 
Sulistrowiczki - Łagiewniki 8.000,00 3020D Sokolniki - Dr. kr. 

nr 8 
1.775,00 

3. 3013

D 
DW 384 - Ratajno - Ligota 

Wielka - DW 384 
7.270,00 3023D Ligota Wielka - 

Przystronie 
3.940,00 

4. 3014

D 
Od skrzyż. z dr. 3010D 

do skrzyż. z dr. 2028D 
3.340,00 3024D Wilków Wielki - 

Sienice 
2.615,00 

5. 3022

D 
Łagiewniki - Sienice 3.375,00 3030D Dr. kr. nr 8 - 

Trzebnik 
1.016,00 

 Razem: 23.083,00 mb  Razem: 12.234,00 mb 

 

Pierwszy pokos pobocze - szerokość 1,0 m 

- 35.317,00 mb x 1,0 m x 2(P+L) = 70.634,00 m 
2 
 

 

Drugi pokos pobocze i skarpa 

- szerokość 2,0 m - 141.268,00 m 
2 
 

 

Trzeci pokos pobocze i skarpa 

- szerokość 2,0 m - 141.268,00 m 
2 
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Załącznik nr 2  

 

Sprawozdanie z wykonanych prac LUD na terenie Gminy Łagiewniki w miesiącu ............................. 

spisany w dniu ..................... 

1) Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów ........................................... 

2) Przedstawiciel Gminy Łagiewniki .......................................... 

Ustalenia: 

 

W miesiącu .................. na drogach powiatowych zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 wykonano 

następujące prace: 

a) ...................... - ilość metrów kwadratowych koszenia 

b) ...................... - ilość metrów kwadratowych (powierzchnia) sprzątania 

c) ...................... - ilość wywiezionych zanieczyszczeń 

 

Komisja w składzie j.w. po zakończeniu okresu rozliczeniowego stwierdza, że prace przy "LUD" zostały 

wykonane zgodnie/niezgodnie z kolejnościami utrzymania zawartymi w załączniku nr 1. 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis przedstawiciela Gminy Łagiewniki: 

Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów: 
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