
  

POROZUMIENIE 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka 

w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu 

zawarte w dniu 21.02.2019 r. w Hajnówce, pomiędzy: 

Powiatem Hajnowskim z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Andrzej Skiepko – Starosta Hajnowski 

2. Joanna Kojło – Wicestarosta, 

a Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówka 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka 

w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068) oraz uchwały Nr XXII/216/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka i uchwały Nr XXVIII/190/17 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Hajnówka zadania 

publicznego z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka, 

strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Zarząd Powiatu Hajnowskiego powierza a Burmistrz Miasta Hajnówka przyjmuje wykonanie 

niektórych zadań zarządcy drogi, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w stosunku do dróg 

powiatowych: nr 1623B ul. Dolna i ul. Targowa o łącznej długości 1,619 km; nr 164 B ul. Lipowa o długości 

2,240 km; nr 2323 B ul. Górna i ul. Wrzosowa o łącznej długości 2,891 km; nr 2326B ul. 11 Listopada 

o długości 752 m; nr 2327B ul. Prosta o długości 1,068 km; nr 2329 B ul. St. Batorego,  

ul. ks. A. Dziewiatowskiego, ul. Poddolna o łącznej długości 3,461 km; nr 2330 B, ul. Warszawska o długości 

1,641 km, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka. 

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Hajnowskiego przekazuje, a Burmistrz Miasta Hajnówka przyjmuje do realizacji 

zadania zarządcy drogi, określone w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2068), polegające na bieżącym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych na obszarze Gminy 

Miejskiej Hajnówka w zakresie sprzątania pasów drogowych: 
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a) jednokrotne pozimowe usuwanie zanieczyszczeń z jezdni i chodników, 

b) dwukrotne koszenie trawników wraz ze zgrabieniem trawy i uprzątnięciem jezdni i chodników, 

c) dwukrotne formowanie żywopłotów oraz obcinanie odrostów drzew 

d) opróżnianie śmietniczek i utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym, 

e) wywóz zebranych zanieczyszczeń. 

2. Zakres robót nie obejmuje: 

a) kształtowania koron drzew, 

b) usuwania drzew i krzewów, 

c) remontów (wymiany) chodników i jezdni, 

d) czyszczenia studzienek i rur kanalizacji burzowej obsługującej drogi powiatowe, 

e) odnawiania oznakowania poziomego i pionowego, 

f) zimowego utrzymania dróg, 

g) prowadzenia spraw administracyjnych związanych z zajmowaniem pasów drogowych w drogach 

powiatowych. 

3. Na wykonanie zadań objętych porozumieniem w 2019 r. Powiat Hajnowski przekaże dotację celową 

w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

4. Zakres robót objętych porozumieniem będzie wykonywany na następujących ulicach powiatowych 

w Hajnówce: ul. Dolna, ul. Targowa, ul. Lipowa, ul. Górna, ul. Wrzosowa, ul.11 Listopada, ul. Prosta,  

ul. St. Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego, ul. Poddolna, ul. Warszawska. 

5. Dotacja celowa określona w ust. 3 będzie przekazywana na konto Urzędu Miasta Hajnówka 46 1020 

1332 0000 1602 0276 4058, w 8 równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca, poczynając  

od kwietnia 2019 roku. 

§ 3. Gmina Miejska Hajnówka zobowiązuje się do: 

1) dbałości o porządek i estetykę pasów dróg objętych porozumieniem, natomiast nie ponosi 

odpowiedzialności za stan techniczny dróg i chodników, 

2) wykorzystania dotacji zgodnie z celem określonym w § 1, 

3) prowadzenie ewidencji wykonanych robót i poniesionych kosztów, 

4) przedstawienie informacji o wykorzystaniu przekazanych środków po zakończeniu roku, w terminie do 

końca stycznia 2019 r., 

5) zwrócenia celowej dotacji wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia wykorzystania jej niezgodnie 

z celem, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości, zwrócenia niewykorzystanej dotacji do 

końca stycznia następnego roku, 

6) odpowiedzialności za potencjalne szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w związku 

z wykonywaniem zadań określonych w § 2 ust. 1. 

§ 4. Gmina Miejska Hajnówka może realizować porozumienie z wykorzystaniem miejskich komunalnych 

jednostek organizacyjnych i innych podwykonawców. 

§ 5. 1. Gmina Miejska Hajnówka zobowiązuje się do wykorzystania przekazywanych jej środków 

finansowych na rzecz zadań objętych porozumieniem. 

2. Zarząd Powiatu Hajnowskiego zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wykonywania zadań 

objętych niniejszym porozumienie. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31.12.2019 r., z możliwością jego 

przedłużenia na dalszy okres. 

§ 7. Na wniosek każdej ze stron może być dokonana wspólna ocena realizacji Porozumienia. 
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowane przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Burmistrz Miasta Hajnówka 

Jerzy Sirak 

Starosta Hajnowski 

Andrzej Skiepko 

 

 Wicestarosta 

Joanna Kojło 
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