
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2018 

POWIATU CHEŁMSKIEGO I GMINY KAMIEŃ 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie przekazania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 1841L na odcinku od drogi 

wojewódzkiej Nr 844 do granicy Gminy Kamień 

Zawiera się porozumienie pomiędzy Powiatem Chełmskim z siedzibą w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 

22-100 Chełm, NIP: 563 2194 320 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Chełmie w osobach: Piotr 

Deniszczuk - Starosta Chełmski, Tomasz Szczepaniak – Wicestarosta, zwanym w dalszej części umowy 

„Powiatem” a Gminą Kamień z siedzibą w Kamieniu, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, NIP: 563 21 

59 016 reprezentowaną przez Pana Romana Kandziorę - Wójta Gminy Kamień, zwaną w dalszej części 

umowy „Gminą” o następującej treści: 

§ 1. Powiat  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2017 poz. 1868, z późn. zm.), art. 19 ust. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXVI/234/2017 Rady Powiatu w Chełmie 

z dnia 31 października 2017 r. przekazuje Gminie zarządzanie drogą powiatową Nr 1841L na odcinku od drogi 

wojewódzkiej Nr 844 do granicy Gminy Kamień. 

§ 2. 1. Powiat przekazuje Gminie zarządzanie drogą powiatową tylko w zakresie związanym z przebudową 

nawierzchni drogi powiatowej. 

2. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała we własnym zakresie 

i w formach przewidzianych prawem. 

§ 3. Na sfinansowanie części kosztów związanych z realizacją robót określonych w  § 2 Powiat przekaże 

Gminie środki finansowe pochodzące z zasobów własnych w wysokości i zgodnie z zasadami finansowania 

oraz sposobem realizacji zawartym w odrębnej umowie. 

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Po upływie okresu obowiązywania niniejszego Porozumienia, zarządzanie drogą powiatową zostaje 

przejęte przez Powiat. 

§ 5. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji - 

rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Powiatu. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 marca 2018 r.

Poz. 1124



§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

  

Starosta Chełmski 

 

 

Piotr Deniszczuk 

 

 

Wicestarosta 

 

 

Tomasz Szczepaniak 

Wójt Gminy Kamień 

 

 

Roman Kandziora 
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