
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 11 października 2016 r. 

w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza 

Na podstawie uchwały nr XLIX/327/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28.10.2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Niemcza zadań własnych Powiatu, zostało zawarte Porozumienie  

pomiędzy:  

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez: Janusza Guzdka - Starostę Dzierżoniowskiego, 

Marka Pioruna - Wicestarostę zwanym dalej Powiatem,  

a:  

Gminą Niemcza reprezentowaną przez Grzegorza Kosowskiego - Burmistrza Niemczy zwaną dalej Gminą. 

 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

Gminy Niemcza zwane dalej w skrócie ZUD oraz LUD. 

§ 2. Gmina Niemcza zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac zapewniających ZUD w okresie  

od 15 listopada 2016 r. do 15 marca 2017 r. wg standardów określonych w załączniku nr 1 natomiast prace 

związane z LUD w okresie od 16 marca 2017 r. do 14 listopada 2017 r. wg standardów określonych 

w załączniku nr 2 i 2a niniejszego porozumienia. 

§ 3. 1. Działania w zakresie ZUD obejmują w szczególności: 

a) zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni i ulic, poprzez uszorstnianie materiałami 

naturalnymi z użyciem środków chemicznych; 

b) odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych; 

c) usuwanie i wywożenie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni, np. na przejściach dla pieszych 

i skrzyżowaniach; 

d) utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy 

braku opadów śniegu i braku śliskości zimowej; 

e) usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających po zakończeniu ZUD. 

2. Działania w zakresie LUD, obejmują w szczególności: 

a) sprzątanie ulic zapewniające czystość co najmniej dwa razy w tygodniu; 

b) zebranie i wywóz nieczystości; 

c) usuwanie trawy przy krawężnikach; 
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d) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń; 

e) koszenie poboczy skarpy i przeciwskarpy ulic wraz z wywiezieniem skoszonej trawy (wysokość trawy 

nie może przekroczyć 10 cm). 

§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie własnymi siłami 

i środkami i/lub przez wykonawcę Zewnętrznego. 

§ 5. 1. Na realizację obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekaże Gminie w 2016 i 2017 r. 

roku dotację celową: ZUD - w wysokości: 22.500,00 zł miesięcznie (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset 

zł) tj. 90.000,00 zł za okres zimowy (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), LUD - 

w wysokości: 5.000,00 zł miesięcznie (słownie: pięć tysięcy zł) tj. 40.000,00 zł za okres letni (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych). Całość dotacji w 2016 i 2017 r. wyniesie 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści 

tysięcy złotych) tj. w 2016 roku 11.250,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i w 

2017 roku 118.750,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). 

§ 6. 1. W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających konieczność podjęcia akcji ZUD 

w okresie wykraczającym poza okres podany w § 2 strony ustalają tzw. ”czas gotowości” do podjęcia działań 

od dnia 01 listopada 2016 r. do 14 listopada 2016 r. oraz od dnia 16 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. 

2. Prace w okresie gotowości będą każdorazowo uruchamiane na wyraźne polecenie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Dzierżoniowie. 

3. Środki przeznaczone na prace wykonane w okresie gotowości obliczane będą wg stawki wynoszącej 1/30 

kwoty określonej w § 5 pomnożonej przez ilość dni, w których prowadzono prace ZUD. 

4. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. danym miesiącu nie wystąpiły opady śniegu łącznie 

w ilości 15 dni (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne 

za ZUD zostaje pomniejszone o 20%. 

5. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady 

śniegu w żadnym dniu (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie 

miesięczne zostaje pomniejszone o 50%. 

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

Powiatowych w Dzierżoniowie zwany dalej ZDP. 

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

prac ZUD w miesiącu poprzednim, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego porozumienia. 

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 na konto Gminy nr 54 9533 1056 2006 0600 4994 0002. 

§ 9. 1. Powiat upoważni 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: 

- podejmowanie decyzji o uruchomieniu działań ZUD w okresie gotowości; 

- kontrolowanie ZUD oraz LUD w przypadku odstępstw od przyjętych standardów wnioskowanie do Gminy 

o podjęcie natychmiastowych działań, a w razie ich niepodjęcia - uruchomienie działań we własnym zakresie 

na koszt Gminy. 

§ 10. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę zlecający w rozliczeniu za dany 

miesiąc potrąci środki stanowiące 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień nienależytego wykonania 

porozumienia. 

§ 11. 1. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za 

wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia. 
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§ 12. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w paragrafie 10 strony ustalają kary umowne 

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5: 

- Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Powiat odpowiada; 

- Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Gmina odpowiada. 

§ 13. 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. 

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

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

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

§ 17. 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 DZIERŻONIOWSKI: 

Starosta Dzierżoniowski: 

J. Guzdek 

Wicestarosta: 

M. Piorun 

GMINA NIEMCZA: 

BURMISTRZ: 

G. Kosowski 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 531



Załącznik nr 1 

 

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Niemcza do zimowego utrzymania 

 Kolejność I  Kolejność II 
Lp. Nr 

drogi 
Przebieg Dł. 

odcinka 

w mb 

Nr drogi Przebieg Dł. 

odcinka 

w mb 
1. 3021

D 
Bolesława Chrobrego 950 3026D Niemcza Podlesie (ul. Ogrodowa) 

do dr. 3004D w Podlesiu 
2953 

2. 3004

D 
Przerzeczyn Zdrój - Skrzyżowanie 

z dr. nr 8 - Ciepłowody 
4753 3027D Podlesie - Ruszkowice 1250 

3. 3021

D 
Strzelińska - granica powiatu 4088 3015D Przerzeczyn Zdrój - Ligota Mała 1156 

4. 3015

D 
Gilów - Kietlin Dr. kr. nr 8 6324 3025D Wilków Wielki - Chwalęcin 2273 

 Razem: 16.155 mb  Razem: 7.632 mb 

 

I Kolejność odpowiada II standardowi 

II Kolejność odpowiada IV standardowi 

Odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach 

publicznych.
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Załącznik nr 2  

 

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Niemcza do letniego utrzymania 

 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI 

W OKRESIE LETNIM W MIEŚCIE NIEMCZA 

Lp. Nr 

drogi 
Ulica Długość odcinka 

mb 
szerokość jezdni 

m 
powierzchnia 

m 2 
Uwagi - lokalizacja 

1. 3021D Bolesława 

Chrobrego 
950 6,50 6.175  

2. 3021D Strzelińska 1042 6,00 6.252  
3. 3026D Ogrodowa 300 3,50 1.050 Do przejazdu 

kolejowego 
RAZEM 2+292  13.477  
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Załącznik nr 2a  

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Niemcza do letniego utrzymania 

Lp. Nr 

drogi 
Ulica Długość 

odcinka 
Uwagi - lokalizacja 

1. 3021

D 
Bolesława Chrobrego 978 mb cała 

2. 3021

D 
Strzelińska 4.088 mb gr. pow. oraz gr. administr. miasta 

Niemcza 
3. 3026

D 
Ogrodowa 300 mb do przejazdu kolejowego 

4. 3005

D 
od dr. kr. nr 8 do granica Miasta Niemcza 2.550 mb od dr. kr. nr 8 do granica Miasta 

Niemcza 
5. 3026

D 
Niemcza - Podlesie 2.653 mb od przej. kolej. do skrzyżowania 

z dr. 3004D 
6. 3028

D 
Przerzeczyn Zdrój - Ligota Mała 1.156 mb cała 

7. 3025

D 
Wilków Wielki - Chwalęcin 2.273 mb cała 

8. 3027

D 
Podlesie - Ruszkowice 1.250 mb cała 

9. 3004

D 
- skrz. dr. kr. nr 8 - Przerzeczyn Zdrój - Podlesie - gr. pow. - 

do (Ciepłowody) 
7.260 mb cała 

10. 3015

D 
Gilów - Gola Kietlin 6.324 mb cała 

Razem: 28.804 mb 

- Wykaz dróg do letniego utrzymania w Niemczy (koszenie traw na poboczach ulic) 
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Załącznik nr 3  

 

Sprawozdanie z wykonanych prac ZUD na terenie Gminy Niemcza w miesiącu ...................... 

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

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

2) Przedstawiciel Gminy Niemcza .................................................... 

Ustalenia: 

 

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

porozumienia pracował następujący sprzęt przy akcji ZUD: 

a) ....................... - ilość godzin pracy sprzętu 

b) ....................... - ilość godzin pracy sprzętu 

c) ....................... - ilość godzin pracy sprzętu 

d) ....................... - ilość godzin pracy sprzętu 

 

Komisja w składzie j.w. po dokonaniu oględzin prac stwierdza, że prace przy "akcji ZUD" zostały wykonane 

zgodnie/niezgodnie ze standardami ZUD zawartymi w załączniku nr 1. 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis przedstawiciela Gminy Niemcza: 

Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów: 
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