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POROZUMIENIE 

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

 

w zakresie utrzymania i przebudowy dróg publicznych  powiatowych i gminnych na terenie miasta Gi życka. 

 
Na podstawie uchwały Nr XXXIII/57/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 września 2009 roku oraz uchwały Rady Powiatu 

w Giżycku nr XII/89/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku, Burmistrz Miasta Giżycka i Zarząd Powiatu w Giżycku zawierają 
porozumienie o następującej treści: 
 

§ 1. Strony w celu przystosowania sieci drogowej do zwiększającego się transportu samochodowego, zapewnienia 
niezbędnych powiązań komunikacyjnych oraz zapewnienia bezpiecznego ruchu samochodowego i pieszego, zobowiązują się 
do wspólnego utrzymania i przebudowy dróg publicznych powiatowych i gminnych na terenie miasta Giżycka. 
 

§ 2. W zakresie bieżącego utrzymania dróg strony w ramach porozumienia zobowiązują się do: 
 

1. Powiat Giżycki: 
  a) wykonywania remontów nawierzchni jezdni i chodników, 
  b) usuwania skutków przełomów, 
  c) naprawy poboczy, pasów rozdzielczych i wysepek, 
  d) utrzymania i ustawiania nowych pionowych znaków drogowych, 
  e) wykonywania i odnawiania oznakowania poziomego, 
  f) utrzymania i naprawy istniejących barier drogowych i poręczy, 
  g) utrzymania i remontów mostów i przepustów leżących w ciągach dróg publicznych, 
  h) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 
  i) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego. 
 

2. Miasto Giżycko: 
  a) utrzymania czystości i porządku na drogach w okresie letnim i zimowym, 
  b) utrzymania zieleni niskiej w pasach drogowych, 
  c) utrzymania bieżącego kanalizacji deszczowej. 
 

§ 3. 1. Miasto Giżycko i Powiat Giżycki wspólnie ustalać będą priorytety w zakresie inwestycji na drogach publicznych, 
uwzględniając programy regionalne, krajowe i międzynarodowe umożliwiające pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. 
 

2. Strony dokonają szczegółowych uzgodnień dotyczących inwestycji drogowych w terminie do 31 grudnia roku 
bieżącego, a w wyjątkowych przypadkach do 31 marca następnego roku. 
 

3. Strony zobowiązują się do uzgodnienia innych, nie objętych niniejszym porozumieniem przedsięwzięć dotyczących dróg 
publicznych, w tym w szczególności z zakresu poprawy estetyki miasta oraz organizacji ruchu. 
 

§ 4. Strony mogą przekazać wykonanie zobowiązań określonych § 2 innym jednostkom organizacyjnym informując o tym 
fakcie drugą stronę. 
 

§ 5. 1. Strony ustalają, że wydatki Powiatu Giżyckiego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 w okresie 
obowiązywania porozumienia wyniosą nie mniej niż 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 
 

2. Rozliczenie poniesionych wydatków za dany rok, strony będą przedkładać w terminie do końca I kwartału następnego roku. 
 

3. Strony ustalają, że do końca I kwartału każdego roku obowiązywania porozumienia przekażą sobie informacje 
o wykonywaniu zadań opisanych w § 2 porozumienia. 
 

§ 6. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron, z co najmniej sześciomiesięcznym wypowiedzeniem 
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku. 
 

§ 8. Porozumienie może ulec zmianie za zgodą stron wyrażoną na piśmie. 
 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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