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POROZUMIENIE
z dnia 2 stycznia 2020 r.
dotyczącego zadań utrzymania czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach
powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry

zawarte pomiędzy:
Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Mirosław Duży – Starosta Mikołowski
2. Tadeusz Marszolik – Wicestarosta Mikołowski
zwanym dalej „Przekazującym”
a Gminą Wyry reprezentowaną przez :
1. Barbara Prasoł – Wójt Gminy Wyry
zwanym dalej „Przejmującym”
W celu usprawnienia realizacji zadań utrzymania czystości na chodnikach oraz innych elementach pasa
drogowego przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry Strony postanawiają zawrzeć porozumienie
o następującej treści.
§ 1. 1) Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje zadania Powiatu dotyczące chodników oraz
innych elementów pasa drogowego, znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry
wynikające z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019,
poz. 2010 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w zakresie:
a) utrzymanie czystości chodników, poboczy, zieleńca,
b) opróżnianie koszy w pasie drogowym,
c) likwidacja z pasa drogowego dzikich wysypisk.
d) zadania utrzymania zimowego m.in. uprzątnięcie śniegu, błota, lodu z chodników.
2) Drogi powiatowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez Starostę Powiatu
Mikołowskiego.
3) Wykaz dróg powiatowych, przy których zlokalizowane są chodniki położone w granicach Gminy Wyry
określony jest w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.
§ 2. 1) Na podstawie niniejszego porozumienia Strony mają prawo przekazać wykonywanie, kontrolowanie
i rozliczanie zadań objętych porozumieniem stosownym jednostkom organizacyjnym, powołanym do
zarządzania drogami lub służbom komunalnym Gminy Wyry.
2) Ze strony Powiatu Mikołowskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował
Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych.
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3) W ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg, Dyrektor PZD może wydawać pisemne
polecenia, dotyczące realizacji zadań objętych porozumieniem, przy czym kopie tych poleceń będą
przekazywane do Starosty Powiatu Mikołowskiego.
§ 3. 1) Na prowadzenie zadań, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia, Przekazujący będzie
przekazywał Przejmującemu w każdym roku jego obowiązywania dotacje celowe w następujących kwotach:
a) w roku 2020 w kwocie 30 000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych),
b) w roku 2021 w kwocie 30 000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych),
c) w roku 2022 w kwocie 30 000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych).
2) Dotacja na dany rok będzie przekazywana Przejmującemu w dwóch równych ratach płatnych na jego
pisemny wniosek w terminie do 30 czerwca pierwsza rata (w wysokości 15 tyś. zł) oraz druga rata
w terminie do 30 września (w wysokości 15 tyś. zł).
3) Przekazujący przekaże dotację przelewem na konto bankowe Gminy Wyry: B. S. Tychy 81 8435
0004 0000 0000 6145 0001 w terminach określonych w ust. 2.
§ 4. 1) Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną w poszczególnych latach dotację w terminie
do dnia 15 grudnia danego roku.
2) Przejmujący w terminie do dnia 21 grudnia danego roku zobowiązuje się przedstawić Przekazującemu
rozliczenie otrzymanej za ten rok dotacji. Rozliczenie dotacji powinno zawierać co najmniej
szczegółowych wykaz wydatków zrealizowanych z dotacji i ich przeznaczenie.
3) W przypadku niewykorzystania w danym roku przekazanej dotacji w całości lub w części niewykorzystana
kwota dotacji podlega zwrotowi do 30 grudnia danego roku.
§ 5. 1) W przypadku opóźnień z płatnością którejkolwiek z rat dotacji Przejmujący może:
a) naliczyć odsetki ustawowe,
b) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, oprócz naliczenia odsetek rozwiązać porozumienie bez
wypowiedzenia.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 02.01.2020 r. do dnia 30.12.2022 r.
§ 7. 1) Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3 miesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem.
2) W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia Przekazujący może od niego odstąpić
ze skutkiem natychmiastowym.
§ 8. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu zawartego za zgodą obu Stron.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 10. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do Sądu
Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu Mikołowskiego.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Strona przekazująca

Strona przejmująca

Starosta Mikołowski

Wójt Gminy Wyry

Mirosław Duży

Barbara Prasoł

Wicestarosta Mikołowski
Tadeusz Marszolik
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Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 2 stycznia 2020 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
Zarz ą dc a:
P ow ia t ow y Zarz ąd D ró g w Mi k oł ow ie z /s w Ł az is ka ch G ó rn yc h
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
tel. 22 444 99, 22 445 16
WY RY
Nr drogi

Nazwa ulicy

Przebieg od - do

Długość
odcinka [m]

Średnia
szerokość [m]

Powierzchni
a [m2]

Kategoria drogi

S 5329

ul. Magazynowa

DW 928 (Pszczyńska) – gr. gminy

822

5,50

4 521

D

S 5326

ul. Łaziska

DW 928 (Pszczyńska) – gr. gminy

944

6,00

5 664

Z

S 5337

ul. Dąbrowszczaków

DW 928 (Pszczyńska) – DW 928 (Pszczyńska)

2 224

6,60

14 678

L

S 5339

ul. Puszkina

Dąbrowszczaków - Myśliwska

5 093

4,40

22 409

L

S 5340

ul. Zbożowa

Dąbrowszczaków – gr. gminy

2 195

3,70

8 121

L

--

--

---

11 278

--

55 393

--

Nazwa ulicy

Przebieg od - do

Długość
odcinka [m]

Średnia
szerokość [m]

Powierzchni
a [m2]

Kategoria drogi

GOS T Y Ń
Nr drogi
S 5313

ul. Miarowa

DW 928 (Pszczyńska) – gr. gminy

1 600

4,50

7 200

L

S 5314

ul. Rybnicka

DW 928 (Pszczyńska) – gr. gminy

4 000

6,10

24 400

Z

S 5328

ul. Łuczników

DW 928 (Pszczyńska) – gr. gminy

1 280

5,50

7 040

D

S 5330

ul. Drzymały

Rybnicka – gr. gminy

2 290

5,30

12 137

D

S 5336

ul. Macierzanki

Łuczników – gr. gminy

2 300

3,50

8 050

D

11 470

--

58 827

--

--

Razem

--

---

22 748 mb

