
 

 

POROZUMIENIE  

 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Żagań prowadzenia części zadania publicznego Województwa 

Lubuskiego dot. pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na rondzie „Czterech pancernych” i rondzie 

„Piastów Śląskich” w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań 

zawarte pomiędzy: 

Województwem Lubuskim, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, reprezentowanym przez: 

1. Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka 

2. Marcina Jabłońskiego - Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa - Józefy Chaleckiej 

zwanym dalej „Województwem Lubuskim” 

a 

Gminą Żagań o statusie miejskim, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Andrzeja Katarzyńca 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Teresę Łapczyńską 

zwanym dalej „Miastem Żagań” 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

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

zm.), 

b) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ), 

c) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 

d) Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia od Województwa 

Lubuskiego przez Miasto Żagań do realizacji części zadania publicznego, 

e) Uchwała Nr VI/96/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Żagań prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych. 

2. Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych Województwo Lubuskie przekazuje, 

a Miasto Żagań przyjmuje do prowadzenia część zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie 

dróg publicznych dotyczące pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na rondzie „Czterech pancernych” 

i rondzie „Piastów Śląskich” w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań, którego obszar został 

określony w Załącznikach nr 1a i 1b stanowiących integralną część Porozumienia. 

§ 2. 1. Miasto Żagań będzie realizowało przedmiot Porozumienia wg własnego projektu. 
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2. Zakres poszczególnych prac na rondzie „Czterech pancernych” i rondzie „Piastów Śląskich” w pasie 

drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Żagań będzie polegać na: 

a) wykonaniu nowych nasadzeń wraz z ich pielęgnacją, które nie ograniczą widoczności kierowcom oraz 

nie zasłonią oznakowania pionowego, 

b) oczyszczaniu zachwaszczeń, 

c) bieżącym, systematycznym wykaszaniu traw, tak aby ich wysokość nie przekroczyła 10 cm, 

d) systematycznym zbieraniu śmieci (min. raz w tygodniu). 

3. Miasto Żagań będzie realizowało prace wymienione w ust. 2 w okresie od dnia podpisania 

porozumienia do 31.12.2019 r. 

4. Przed przystąpieniem do prac wymienionych w ust. 2 Miasto Żagań każdorazowo będzie powiadamiać 

pisemnie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie. 

§ 3. 1. Miasto Żagań oświadcza, że poniesie 100 % kosztów realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego. 

2. Miasto Żagań oświadcza, że środki finansowe na realizację zadania objętego porozumieniem ujęte 

zostały w budżecie Miasta na 2019 r. 

§ 4. Miasto Żagań ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu prac oraz ewentualne szkody 

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

mowa w przedmiotowym Porozumieniu. 

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

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

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

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Miasta Żagań. 

§ 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 

Marcin Jabłoński 

 

Skarbnik Województwa Lubuskiego 

Józefa Chalecka 

 

 

Miasto Żagań: 
Burmistrz 

Andrzej Katarzyniec 

 

Skarbnik Miasta 

Teresa Łapczyńska 
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Załącznik nr 1a 
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Załącznik Nr 1b 
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