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POROZUMIENIE NR 2/2017
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie przekazania przez Powiat Mielecki Gminie Radomyśl Wielki
zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych
na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku
Porozumienie zawarto na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1875 t.j.), art. 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 t.j.z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady
Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl
Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl
Wielki w 2018 r., Uchwały Nr XXX/267/2017 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 października
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego
utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 r.,
przez: Powiat Mielecki z siedzibą Starostwo Powiatowe, adres: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,
zwany dalej w treści porozumienia „Przekazującym”, reprezentowany przez:
1) Starostę Powiatu Mieleckiego - Zbigniewa Tymułę,
2) Wicestarostę Powiatu Mieleckiego - Marię Napieracz
oraz Gminę Radomyśl Wielki z siedzibą Urząd Miejski, adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki,
zwaną dalej w treści porozumienia „Przejmującym”, reprezentowaną przez:
1) Burmistrza Radomyśla Wielkiego - Józefa Rybińskiego.
§ 1. 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie zimowego
utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 r.:
1) Nr 1 173R Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki – Dulcza Mała o dług. 9,985 km,
2) Nr 1 179R Dulcza Wielka - Żarówka – Jastrząbka Stara o dług. 10,382 km,
3) Nr 1 167R Podborze – Ruda o dług. 5,034 km,
4) Nr 1 182R Brzeźnica – Radomyśl Wielki, ul. Targowa o łącznej długości 8,200 km,
5) Nr 1 181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór o dług. 7,729 km,
6) Nr 1 178R Radgoszcz – Dulcza Wielka o dług. 2,654 km,
7) Nr 1 201R ul. Jasna w Radomyślu Wielkim o dług. 0,200 km,
8) Nr 1 202R ul. Rynek w Radomyślu Wielkim o dług. 0,420 km.
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2. Łączna długość wszystkich odcinków dróg wymienionych w ust. 1 wynosi 44,604 km.
§ 2. 1. Przejmujący oświadcza, że do zimowego utrzymania dróg wymienionych w § 1 ust. 1 posiada
specjalistyczny sprzęt oraz materiały; jednostki sprzętowe będą wyposażone w środki łączności zapewniające
przekazywanie bieżących informacji o stanie drogi.
2. Przejmujący zobowiązuje się utrzymywać przejęte drogi w III standardzie zimowego utrzymania dróg,
którego opis i dopuszczalne odstępstwa określa poniższa tabela:

Standard

1

III

Opis standardu

2
Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości a śliskość zimowa
zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami
twardymi,
- skrzyżowaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o pochyleniu > 4 %,
- przystankach autobusowych,
- innych miejscach ustalonych przez
zarząd drogi

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego
standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów śniegu
Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego
3
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.,
- może występować warstwa
zajeżdżonego śniegu o grubości
utrudniającej ruch samochodów
osobowych,
- zaspy mogą występować do 6 godz.

4
W miejscach wymienionych w kol. 2:
- gołoledzi - 5 godz.
- szronu - 5 godz.
- szadzi - 5 godz.
- śliskości pośniegowej - 6 godz.
- lodowicy - 5 godz.

3. Przejmujący zobowiązuje się do udzielania informacji o stanie dróg w okresie zimowym:
a) dyżurnym Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu w godzinach ich pracy a w sytuacjach wyjątkowych
(przy zamkniętych dla ruchu odcinkach dróg) całodobowo,
b) wszystkim zainteresowanym służbom i instytucjom.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, będą udzielane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Radomyślu Wielkim pod numerem telefonu (14) 6819601.
§ 3. 1. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność
wobec Przekazującego i osób trzecich.
2. W przypadku powstania szkody u osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zimowego utrzymania przejętych dróg, Przejmujący zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości szkody.
§ 4. 1. Na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg określonych w § 1 ust.1 w 2018r.
Przekazujący udzieli Przejmującemu w 2018 r. dotację celową w wysokości 90 000 zł.
2. Szczegóły dotyczące udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, określi odrębna umowa, zawarta
pomiędzy Przekazującym a Przejmującym.
§ 5. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw objętych
porozumieniem według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.
§ 6. Przejmujący może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie spraw objętych porozumieniem
jedynie po uzyskaniu zgody Przekazującego.
§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia mogą być dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 8. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
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§ 9. Porozumienie obowiązuje od dnia 6 grudnia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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