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POROZUMIENIE Nr III/10/10 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Kalinowo obowiązku utrzymania chodników i urządzeń kanalizacji deszczowej. 

 

zawarte w dniu 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Kalinowo reprezentowaną przez:  
1. Andrzeja Bezdzieckiego - Wójta Gminy Kalinowo,  
a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez pełnomocników:  
1. Zdzisława Purtę - Kierownika Rejonu w Ełku  
2. Dariusza Węgłowskiego - Z-cę Kierownika Rejonu w Ełku, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w 
Olsztynie - Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn,   
w sprawie powierzenia Gminie Kalinowo letniego i zimowego utrzymania chodników oraz utrzymania kanalizacji 
deszczowej znajdujących się w ciągu dróg krajowych, a przebiegających przez teren Gminy Kalinowo, których odśnieżanie i 
usuwanie śliskości leży w obowiązku zarządcy drogi - zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 1. 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku, jako Zarządca drogi krajowej  

nr 16, niniejszym powierza Gminie Kalinowo letnie i zimowe utrzymanie chodników oraz kanalizacji deszczowej. 
 
2. Gmina Kalinowo, jako przejmująca obowiązek, zobowiązuje się do letniego i zimowego utrzymania chodników oraz 

utrzymania kanalizacji deszczowej, znajdujących się w ciągu dróg krajowych, a przebiegających przez jej teren 
administracyjny, w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, polegające na: 

- bieżącym usuwaniu piasku, błota i wszelkich innych nieczystości komunalnych; 
- usuwaniu innych występujących zanieczyszczeń po ulewnych deszczach i doraźnych, powstałych w wyniku zdarzeń na 

drodze; 
- usuwaniu śniegu z chodników dla pieszych oraz zwalczanie na nich śliskości zimowej; 
- utrzymaniu drożności i czystości kratek i studni kanalizacji deszczowej. 

 
§ 2. Gmina ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jak również 

odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na chodnikach związane z niewłaściwym wykonaniem zadania. 
 
§ 3. 1. Wartość prac - usług określonych w § 1 pkt 2 określa się na kwotę brutto: 25 008,00 zł (w tym podatek VAT 8 %), 

słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiem złotych brutto. Miesięczna kwota brutto za wykonywanie usług wymienionych w § 1 
wynosi 2 084,00 zł, słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote. 

 
2. Gmina Kalinowo wystawi GDDK i A Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku comiesięczną fakturę VAT. 
 
3. Powyższa kwota nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania porozumienia. 
 
4. Wynagrodzenie może ulec zmianie w wypadku urzędowej zmiany stopy podatku VAT w trakcie trwania porozumienia. 
 
§ 4. GDDK i A Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku należność z tytułu letniego i zimowego utrzymania chodników oraz 

kanalizacji deszczowej regulować będzie na konto: 939331000400000200002860008 w BS Ełk Oddział Kalinowo, w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 
§ 5. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia może być wprowadzona w formie pisemnego aneksu za zgodą obu 

stron. 
 
§ 6. Niniejsze porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z dwumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 
 
§ 7. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszego postanowienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 
§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje GDDK i A, a trzy egzemplarze Gmina Kalinowo. 
 
Wójt Gminy Kalinowo        Generalny Dyrektor 
Andrzej Bezdziecki        Dróg Krajowych i Autostrad 

z up.  
          Zdzisław Purta 
 

Generalny Dyrektor  
Dróg Krajowych i Autostrad 
z up. 
Dariusz Jacek Węgłowski 

 


