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POROZUMIENIE

W dniu 8 listopada 2010 r. w Będzinie pomiędzy Zarządem Powiatu Będzińskiego 42-500 Będzin ul. 
Sączewskiego 6, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez: 

- Starostę Będzińskiego - Adama Lazara 

- Wicestarostę Będzińskiego - Mariusza Kozłowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Cezarego Baryłko 

a Gminą Miasta Sławków 41-260 Sławków ul. Rynek 1 zwaną dalej „Przejmującym” reprezentowaną przez: 

- Burmistrza Miasta - Małgorzatę Reczko 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Agaty Ślęzak 

na podstawie: 

- art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 
poz.1966 z 2003 r. z późn. zm.), 

- art. 19 ust.4, w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z póżn. zm.), 

zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1) Działając w oparciu o art. 19 ust. 4, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z późn. zm.), Przekazujący przekazuje zarządzanie 
drogami powiatowymi na terenie Gminy Sławków w części określonej w punkcie 2, a Przejmujący podejmuje się 
zarządzanie to prowadzić na zasadach zawartych w niniejszym Porozumieniu. 

2) Zadania przejmującego obejmują w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach 
organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

3) pełnienie funkcji inwestora; 

4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

5) koordynacja robót w pasie drogowym; 

6) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

7) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

8) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
osób lub mienia, w porozumieniu i współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z/s 
w Rogoźniku; 

9) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. 

§ 2. 1) Przekazujący będzie zwracał Przejmującemu wydane przez niego kwoty na zadania z § 1 do wysokości 
170.000 zł (słownie : sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w 2011 r., w rozbiciu na kwartały czyli 42 500 zł 
(słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) kwartalnie. 

2) Wysokość rocznej kwoty przekazywanej Przejmującemu w latach 2012-2013 będzie negocjowana przez 
strony. 

3) Środki, o których mowa w pkt. 1 przelewane będą w ciągu 30 dni na konto Przejmującego DB PBC 42 1910 
1048 2106 0023 9194 0002 w oparciu o przedstawione kserokopie faktur potwierdzające wykorzystanie 
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określonych kwot, na zadania z § 1 i potwierdzenia prawidłowego wykonywania tych zadań (protokoły 
odbioru). 

4) Wykorzystanie większej ilości środków na przekazane zadania nie wpłynie na wysokość przekazywanych 
środków na rzecz Przejmującego. Jest on jednak uprawniony, a w wypadkach gdy jest to konieczne 
zobowiązany, do czynienia nakładów na zadania z § 1 angażując w to własne zasoby finansowe. 

5) Przejmujący zobowiązany jest do wydatkowania przekazanych kwot na realizację zadań określonych w § 1, pkt 
2.1. w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

6) Przejmujący zobowiązuje się ponadto przesyłać do PZD w terminie 1 miesiąca od podpisania kopie wszelkich 
umów zawieranych przez niego, a dotyczących przejętych przez niego dróg powiatowych. 

7) Przejmujący zobowiązuje się do uzgadniania z Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku 
wszelkich robót i zmian dokonywanych na drogach powiatowych. 

§ 3. Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r. 

§ 4. 1) Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przekazującego – Powiatowy Zarząd 
Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku. 

2) Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przejmującego – Referat Gospodarki 
Komunalnej. 

3) Przejmujący zobowiązany jest do zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami 
budowlanymi dla realizowanych przez siebie zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

§ 5. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

§ 6. W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 7. Odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody poniesione przez użytkowników dróg ponosi Przejmujący. 

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na wniosek 
Przekazującego. 

§ 9. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 
ze stron oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
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