
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 

Na podstawie uchwały nr VII/49/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r w sprawie 

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

pomiędzy: 

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez: 

Grzegorza Kosowskiego – Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego 

Andrzeja Bolisęgę – Wicestarostę Powiatu Dzierżoniowskiego 

przy kontrasygnacie Iwony Swendrak-Zając – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej Powiatem 

a  

Gminą Pieszyce reprezentowaną przez: 

Dorotę Konieczną - Enözel – Burmistrza Pieszyc 

przy kontrasygnacie Marty Brzuszkiewicz – Skarbnika Gminy zwaną dalej Gminą 

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

Pieszyce zwane dalej w skrócie  LUD. 

§ 2. Gmina Pieszyce zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac związanych z LUD w okresie  

od 1 maja 2020r. do 31 października 2020r wg standardów określonych w załączniku nr 1 do porozumienia.  

§ 3. 1. 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, 

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), 

f) utrzymanie w czystości ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku na terenie Gminy. 

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

i środkami i/lub przez  wykonawcę zewnętrznego. 
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§ 5. Na realizację obowiązków wynikających  z porozumienia Powiat przekaże Gminie  w 2020 roku środki 

finansowe w wysokości 64.152,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto  pięćdziesiąt dwa złote 00/100), 

w 6 miesięcznych ratach począwszy od miesiąca czerwca 2020 roku wynoszących po 10.692,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt  dwa złote 00/100). 

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

Powiatowych w Dzierżoniowie zwany dalej ZDP. 

§ 7. 1. Gmina do dnia 10 każdego miesiąca (począwszy od miesiąca czerwca 2020 roku) dostarczy do ZDP 

sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych prac LUD w miesiącu poprzednim wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do porozumienia. 

2. ZDP po dokonaniu protokolarnego odbioru prac oraz zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, 

zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 

danego miesiąca. 

3. Powiat przekaże Gminie środki wynikające z miesięcznego rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca  

na rachunek gminy nr 13 9527 0007 0036 6063 2000 0001. 

§ 8. 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: 

- kontrolowanie  LUD a 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. 

§ 9. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę, Powiat w rozliczeniu za dany 

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

porozumienia. 

§ 10. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich  

za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia. 

§ 11. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w § 9 i § 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. 

§ 12. 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. 

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

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

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

§ 16. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego. 
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2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Dzierżoniowski: 

Grzegorz Kosowski 

Burmistrz: 

Dorota Konieczna-Enözel 

Wicestarosta: 

Andrzej Bolisęga
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Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 30.04. 2020r. 

w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych 

na terenie Gminy Pieszyce 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH 

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W OKRESIE LETNIM  

W GM. PIESZYCE 

      

Lp. 

 

Nr drogi 

 

Ulica 

km 

Długość 

Odcinka 

mb 

 

Uwagi -lokalizacja 

1 3016D 
Ogrodowa/ 

Lipowa/Kopernika 
3.850 

Od skrzyżowania z DW 383/ do zatoki 

autobusowej w ul. Kopernika 

 

2 
2877D 

Bielawska 

3+743 – 6+003 

 

 

Piskorzowska 

3+293 – 3+743 

       2.260 

 

 

 

450 

ul. Bielawska od skrzyżowania z DW 383  

do granicy gminy 

 

ul. Piskorzowska od skrzyżowania  

z ul. Kościuszki do końca chodnika z kostki 

betonowej  

                                         RAZEM           6.560  mb 
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Załącznik nr 2 do Porozumienia z dnia 30.04.2020r. 

w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych 

na terenie Gminy Pieszyce 

 

Sprawozdanie  z wykonanych prac LUD na terenie Gminy Pieszyce 

w miesiącu……….….. spisane w dniu ………………. 

1. Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów ……………………………………….. 

2. Przedstawiciel Gminy Pieszyce ………………………………………. 

Przedstawiciel Gminy Pieszyce na koniec okresu rozliczeniowego potwierdza wykonanie niżej 

wymienionych prac związanych z LUD na odcinkach dróg powiatowych, o których mowa  

w załączniku nr 1: 

nr 

drogi 

koszenie poboczy  
i skarp (wysokość nie 

przekracza 10cm) 

sprzątanie ulic 

zapewniające czystość 
zebranie i wywóz 

nieczystości 
usuwanie trawy przy 

krawężnikach 
usuwanie błota i 

innych zanieczyszczeń 

2877

D 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

 

 

 

 

 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

3016

D 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

 

 

 

 

 

 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

nie wykonano/ 
wykonano dnia*: 

Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów na koniec okresu rozliczeniowego stwierdza, że zakres wykonanych prac 

związanych z LUD jest zgodny/niezgodny* z warunkami określonymi w  § 3 porozumienia z dnia 

………………………... w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych LUD na terenie Gminy Pieszyce. 

                 *niepotrzebne skreślić 

 

Uwagi: 

…………………………………                                        ………..……………………………..  

Podpis przedstawiciela Gminy Pieszyce        Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów 
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