
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia  7 czerwca 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa 

Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości 

w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka 

zawarte pomiędzy: 

Województwem Lubuskim – reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą 

w Zielonej Górze, reprezentowanym przez: 

1. Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka 

2. Tadeusza Jędrzejczaka - Członka Zarządu  

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa - Józefy Chaleckiej, 

a 

Gminą Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Karolinę Piotrowską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandry Lachowicz 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

a) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 2068 z późn. 

zm.), 

b) art. 8 ust. 2, art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  województwa (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 512), 

c) art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506), 

d) Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia od 

Województwa Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie 

dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka, 

e) Uchwała Nr V/72/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg 

publicznych dotyczącego pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 

na terenie miasta Drezdenka. 

2. Przedmiotem Porozumienia jest przekazanie Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego 

Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielegnacji zieleni i utrzymania czystości 

w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka, których obszar został określony 

w Załącznikach nr 1 i 2 stanowiących integralną część porozumienia. 
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§ 2. 1. Gmina Drezdenko będzie realizowała przedmiot Porozumienia w pasie dróg wojewódzkich  

nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka w zakresie pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości oraz 

zagospodarowania skwerów wg własnego uznania, w taki sposób aby uzyskać integralną część kompozycji 

miejskiej. 

2. Zakres prac polega na: 

a) bieżącym, systematycznym wykaszaniu traw w pasie drogowym, tak aby ich wysokość nie przekroczyła 

10 cm, 

b) przycinaniu żywopłotów, tak aby ich wysokość nie ograniczała widoczności i nie utrudniała ruchu na 

drodze, 

c) codziennym zbieraniu śmieci z terenów zieleni pasa drogowego, 

d) oczyszczaniu zachwaszczeń. 

3.  Gmina Drezdenko będzie realizowała prace wymienione w ust. 2 w okresie od dnia podpisania 

porozumienia do 31.12.2019 r. 

§ 3. 1. Gmina Drezdenko  poniesie w 100 % koszty realizacji przedmiotowego zadania publicznego. 

2. Gmina Drezdenko oświadcza, że środki finansowe na realizację zadania objętego porozumieniem ujęte 

zostały w budżecie gminy na 2019 r. 

§ 4. Gmina Drezdenko ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu prac oraz ewentualne 

szkody wyrządzone w majątku Województwa Lubuskiego oraz osobom trzecim, podczas wykonywania prac, 

o których mowa przedmiotowym Porozumieniu. 

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

§ 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu 

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Gminy Drezdenko. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

Województwo Lubuskie: 

Wicemarszałek 

Stanisław Tomczyszyn 

 

Członek Zarządu 

Tadeusz Jędrzejczak 

 

Skarbnik Województwa 

Józefa Chalecka 

 

 

Gmina Drezdenko: 
 Burmistrz 

Karolina Piotrowska 

 

Skarbnik Gminy 

Aleksandra Lachowicz 
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