
 
 

POROZUMIENIE NR WDMIOD.RP.031.11.2020 

 
 

W dniu 20 lipca 2020 r. w Będzinie pomiędzy: 

1. Powiatem Będzińskim z siedzibą 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 6, zwanym dalej "Przekazującym", 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego jako zarządcą dróg powiatowych, reprezentowanym 
przez: 

Starostę Będzińskiego - Sebastian Szaleniec 

Wicestarostę Będzińskiego - Dariusz Waluszczyk 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Tomasza Zydka 

2. Gminą Siewierz z siedzibą  42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, zwaną  dalej „Przejmującym” 
reprezentowaną przez:  

    Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisław Banaś 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy  – Agnieszka Zarychta 

zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

  

§ 1. 1.  Działając w oparciu o  

a) 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. z 2020 r. poz. 470), 

b) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511 z późn. zm.), 

c) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

d) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 
2020 r., poz. 23 z późn. zm.), 

e) Uchwałę Nr  XV/211/2020 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Siewierz zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 4706 S w zakresie pełnienia funkcji inwestora 
w celu realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu”, 

f) Uchwałę Nr  XI/141/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody 
na przejęcie od Powiatu Będzińskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 4706 S 
w zakresie pełnienia funkcji inwestora w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krakowskiej 
w Siewierzu”, 

Przekazujący przekazuje zarządzanie odcinkiem drogi powiatowej 4706 S położonej na terenie Gminy 
Siewierz na działkach o numerach ewidencyjnych 4944 i 5413 dla części pasa drogowego (obszar 
przekazania zarządu nad drogami powiatowymi określa szczegółowo załącznik graficzny do niniejszego 
porozumienia) w związku z realizacją przez Gminę Siewierz zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
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ulicy Krakowskiej w Siewierzu” w części określonej w ust. 2, a Przejmujący podejmuje się zarządzanie to 
prowadzić na zasadach zawartych w niniejszym porozumieniu. 

2. Zadania przejmującego obejmują: 

2.1. Zadania związane z utrzymaniem i bieżącą ochroną, a w szczególności: 

a) utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników  wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i urządzeniami 
zabezpieczającymi na nich ruch, 

b) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

c) bieżące utrzymanie i uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego, 

d) utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, 

e) przeciwdziałanie niszczeniu nawierzchni przez ich użytkowników, 

f) pełnienie funkcji inwestora. 

2.2. Zadania związane z administrowaniem, a w szczególności: 

a) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

b) koordynacja wszelkich robót w pasie drogowym. 

3. Zadania przekazującego obejmują: 

1) dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych i koordynowanie ich z przejmującym, 

2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, 

3) wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzenia obcego. 

§ 2. 1.  Strony porozumienia ustalają, że koszty realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 sfinansowane 
zostaną z budżetu Gminy Siewierz przy możliwym współudziale środków finansowych pochodzących ze 
źródeł zewnętrznych. 

2. Przejmujący zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia postępowania zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych celem wyłonienia 
wykonawcy robót, 

2) przekazania Przekazującemu kompletnych dokumentów odbiorowych. 

§ 3. 1.  Przekazujący przekaże Przejmującemu środki finansowe w postaci dotacji celowej na zadania z § 1 
do wysokości 1 000,00 zł rocznie począwszy od 2022 r. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przelewane będą na konto Przejmującego: 63 1050 1142 1000 
0023 5221 2795 w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o przekazanie dotacji na dany rok. 

3. Przejmujący zobowiązany będzie przedstawić Przekazującemu na koniec każdego roku kalendarzowego 
sprawozdania rzeczowe z wykonania robót na przejętym zakresie drogi powiatowej oraz protokoły odbioru 
wykonanych prac. 

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 Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie 
z/s w Rogoźniku w terminie 1 miesiąca od podpisania kopie wszelkich umów zawieranych przez niego, 
a dotyczących przejętego przez niego zakresu drogi powiatowej. 

7. Przejmujący zobowiązuje się do uzgadniania z  Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie 
z/s w Rogoźniku wszelkich robót i zmian dokonywanych na przejętym zakresie drogi powiatowej. 
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§ 4.  Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres realizacji inwestycji i prowadzonych przez 
Przejmującego robót budowlanych do dnia  okresu trwałości przedmiotowego (dotowanego) projektu tzn. 5 lat 
od jego rzeczowego i finansowego zakończenia potwierdzonego akceptacją Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 końcowego rozliczenia 
projektu, ale nie dłużej niż do 31.12.2028 r. 

§ 5. 1.  Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przekazującego – Powiatowy 
Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku i Biuro Gospodarki Nieruchomościami. 

2. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przejmującego –  Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Zastępca Kierownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych. 

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

§ 6. 1.  Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych nin. porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

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

§ 7.  Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
a obowiązek skierowania go do publicznej informacji spoczywa na Przejmującym. 

§ 8.  Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 
Przejmującego, jeden dla Przekazującego, jeden dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie  z/s w Rogoźniku. 

 

 

Przekazujący                                                                             Przejmujący 

 

 

Starosta Będziński 
Sebastian Szaleniec 

Burmistrz 
Zdzisław Banaś 

 
Wicestarosta Będziński 
Dariusz Waluszczyk 

 
Skarbnik 

Agnieszka Zarychta 
 

Skarbnik Powiatu 
Tomasz Zydek 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 6495



Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6495


		2020-09-04T13:03:12+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




