
 

 

ANEKS NR 1 

GMINY PASŁĘK 

z dnia 9 stycznia 2017 r. 

do porozumienia z dnia 30.06.2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg 

wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Pasłęk 

W dniu 09.01.2017 r. w Olsztynie pomiędzy: Województwem Warmińsko -Mazurskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w imieniu którego działa: 

1) Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

2) Pan Marcin Kuchciński - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

a Gminą Pasłęk reprezentowana przez: 

dr Wiesława Śniecikowskiego -Burmistrza Pasłęka 

przy kontrasygnacie Skarbnika - Bożeny Adamczyk 

strony zgodną wolą wprowadzają następujące zmiany do porozumienia z dnia 30.06.2009 r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta 

Pasłęk. 

§ 1. 1.Dotychczasowy§ 1otrzymuje nowe brzmienie: 

"Województwo Warmińsko-Mazurskie powierza, a Gmina Pasłęk przyjmuje wykonanie w jego imieniu 

zadań polegających na: 

1) utrzymaniu w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiących skrzyżowanie ulic 

Sprzymierzonych, Kraszewskiego, Augustyna Steffena (rondo Itzehoe), 

2) utrzymaniu czystości i porządku na zieleńcach zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich nr 513 ul. 

Sprzymierzonych (od znaku pionowego D-42 "teren zabudowy" do ronda Itzehoe) oraz nr 505 ul. 

Kraszewskiego (od granic administracyjnych miasta do ronda Itzehoe) w Pasłęku". 

2. Dotychczasowy§ 2 pkt 3otrzymuje brzmienie: 

"Wykonanie zadań z zakresu, o którym mowa w § 1 pkt.1 polega w szczególności na: 

- usuwaniu z jezdni zanieczyszczeń pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg (błoto, kurz, piasek 

pozostały po posypywaniu jezdni i chodników), 

- doprowadzeniu drogi do estetycznego wyglądu po okresie zimowym, 

- bieżącym oczyszczaniu jezdni i chodników z nieczystości, 

- oczyszczaniu studzienek przy krawężnikowych, krat wpustowych i studzienek z zanieczyszczeń luźnych 

oraz innych zanieczyszczeń typu trawa, chwasty i pył, zapewniając przy tym należyte i szybkie 

odprowadzenia wód opadowych z jezdni i chodników, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 978



- utrzymaniu zieleni, w tym sadzeniu, podlewaniu oraz pielęgnacji zieleni zlokalizowanej na wysepkach, 

pasach dzielących, poboczach w obrębie ronda oraz w pasie drogowym, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- minimalnie czterokrotnym w ciągu roku koszeniu trawy i chwastów, znajdujących się w pasie drogi na 

wysokość nie większą niż 5 cm, zwracając uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń 

widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków), co może stworzyć zagrożenia dla 

ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających". 

3. Dotychczasowy§ 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Wykonanie zadań z zakresu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 polega w szczególności na : 

- minimalnie czterokrotnym w ciągu roku koszeniu trawy, na całej szerokości pasa drogowego (do granic 

sąsiadujących działek) na wysokość nie większą niż 5 cm, zwracając uwagę, aby trawa i chwasty 

nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków), co 

może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. 

- każdorazowym uprzątnięciu drogi, po wykonanych pracach związanych z koszeniem zieleni." 

4. W§ 3dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 

"5. Niniejsze porozumienie nie obejmuje utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz 

zimowego utrzymania jezdni." 

4. Dotychczasowy§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) Na wykonanie zadań określonych w § 1 ustala się środki finansowe w formie dotacji celowej 

w kwocie 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) rocznie." 

3. Dotychczasowy§ 3 pkt 2otrzymuje brzmienie: 

"2) Środki finansowe na wskazane zadania będą przekazywane jednorazowo, terminie do dnia 

31 marca danego roku kalendarzowego." 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

§ 4. Aneks sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

otrzymuje Województwo, dwa otrzymuje Gmina Pasłęk. 

§ 5. Ogłoszenie niniejszego aneksu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym następuje na wniosek Gminy 

Pasłęk. 
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