
 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 29 kwietnia 2020 roku pomiędzy Powiatem Sławieńskim 76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2a, 

NIP: 499-05-02-368 reprezentowanym przez: 

1. Wojciecha Wiśniowskiego - Starostę Sławieńskiego; 

2. Andrzeja Protasewicza - Wicestarostę; 

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno 

zwanym dalej ,,Powierzającym” 

a 

Gminą Miasto Darłowo reprezentowaną przez: 

Arkadiusza Klimowicza - Burmistrza Miasta Darłowo, 

zwanym dalej ,,Przyjmującym” 

w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg 

powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Darłowo. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 z późn. zm.) strony porozumienia ustalają co następuje: 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Sławnie działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Mia-

sta Darłowo działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje sprawy w zakresie utrzymania i ochrony dróg 

powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo: 

a) ul. Bogusława X    droga nr 3723Z, 

b) ul. Fryderyka Chopina   droga nr 3727Z, 

c) ul. Kanałowa     droga nr 3753Z, 

d) ul. Królowej Jadwigi    droga nr 3744Z, 

e) ul. Lotników Morskich    droga nr 3752Z, w części o pow. 24.244 m2, 

f) ul. Okrężna     droga nr 3754Z, 

g) ul. Karola Szymanowskiego   droga nr 3756Z, 

h) ul. Tkacka     droga nr 3757Z, 

i) ul. Wyspiańskiego    droga nr 3759Z, 

j) ul. Zwycięstwa    droga nr 3760Z, 

k) ul. Stefana Żeromskiego   droga nr 3761Z. 

2. Przyjmujący przyjmuje funkcje zarządcy dróg powiatowych. 

3. Drogi powiatowe, obiekty mostowe oraz grunty zajęte pod te drogi pozostają własnością Powiatu Sła-

wieńskiego. 
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4. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. l i 2 obejmują: 

a) utrzymanie letnie i zimowe chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 

urządzeń związanych z drogą, 

b) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

c) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających łącznie z wykonywaniem 

remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, 

d) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. 

§ 2. 1. Decyzje administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na umiesz-

czenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania dro-

gami lub potrzebami ruchu drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów 

z ładunkiem lub bez o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych 

przepisach, dotyczące powierzanych dróg powiatowych wydawane będą przez Wydział Dróg i Infrastruktury 

Powiatu Starostwa Powiatowego w Sławnie. 

2. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego określone w § 2 ust. l pobierać będzie Starostwo Powiatowe 

w Sławnie. Opłaty z ww. źródła będą przekazywane do budżetu Powiatu Sławieńskiego. 

§ 3. 1. Na realizację zadań powierzonych na podstawie niniejszego porozumienia Powierzający przekaże 

dotację celową w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), którą Przyjmujący zreali-

zuje w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

2. Powierzający zobowiązuje się do przekazywania dotacji w 12 częściach, w terminie do końca każdego 

miesiąca, a w przypadku części dotyczącej grudnia do 10 grudnia br. Za miesiące od stycznia do kwietnia dota-

cja zostanie przekazana w miesiącu maju 2020 r. 

3. Przyjmujący wyodrębni w swoim budżecie środki przekazywane na finansowanie zadań objętych niniej-

szym porozumieniem. 

4. Przyjmujący w terminie do 20 lipca 2020 r. oraz do dnia 20 stycznia 2021 r. przekaże sprawozdania 

z wykorzystania dotacji na finansowanie zadań objętych niniejszym porozumieniem. 

5. Kontrolę prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem prowadzić będzie w imieniu Powie-

rzającego Wydział Dróg i Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Sławnie. 

6. Niewykorzystaną do końca roku 2020 część dotacji Przyjmujący zwróci w terminie do dnia 31 stycznia 

2021 r. 

§ 4. Ewentualne spory w zakresie należącym do sądów powszechnych wynikłe w związku z realizacją po-

rozumienia, strony poddają pod rozstrzygnięcie w trybie kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas określony od 29 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

2. Wypowiedzenie porozumienia wymaga formy pisemnej i może nastąpić na wniosek każdej ze stron z za-

chowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Przyjmujący Powierzający 
 

Burmistrz Miasta Darłowo 

Arkadiusz Klimowicz 

Starosta Sławieński 

Wojciech Wiśniowski 
 

Wicestarosta 

Andrzej Protasewicz 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2418


		2020-05-22T11:23:24+0000
	Polska
	Ewa Muszyńska; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




