
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2284W 

zawarte w dniu 28.10.2016 roku w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński 

Krzysztof Płochocki – Wicestarosta a Miastem Sulejówek reprezentowanym przez Arkadiusza Śliwę – 

Burmistrza Miasta Sulejówek 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1440) a także na podstawie uchwały Nr XVI/195/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 września 

2016 roku oraz uchwały Nr XXVI/230/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016 roku, strony 

zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Powiat Miński powierza a Miasto Sulejówek przyjmuje do zarządzania odcinek drogi powiatowej  

nr 2284W w Sulejówku, stanowiącej część ulicy Czynu Społecznego na odcinku od ulicy Asfaltowej do ulicy 

Przejazd. 

§ 2. 1. Miasto Sulejówek w zakresie określonym w § 1 przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi 

wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. 

2. Miasto Sulejówek ponosi wszelkie koszty zarządzania odcinka drogi o której mowa w § 1 przez cały 

czas obowiązywania porozumienia. 

§ 3. 1. Porozumienie zostało zawarte na okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2019 

roku. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 4. Powiat Miński zastrzega sobie prawo nadzorowania i kontrolowania prowadzenia zadań wynikających 

z niniejszego porozumienia. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks cywilny. 
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§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

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

 

 Starosta: 

Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta: 

Krzysztof Płochocki 

Burmistrz: 

Arkadiusz Śliwa 
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