
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE 

z dnia 10 września 2015 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Krzyżanów zadań w zakresie utrzymania porządku w pasach dróg 

powiatowych oraz udzielenia przez Powiat Kutnowski dotacji Urzędowi Gminy Krzyżanów  

w celu realizacji przejętych obowiązków 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-

stek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę  

nr V/83/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnow-

skiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych oraz uchwałę nr 80/14/15 Rady Powiatu 

Kutnowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania zadań dla Gminy Krzyżanów w zakresie 

utrzymania porządku w pasach dróg powiatowych, doszło do przekazania i przejęcia zadań z przedmiotowego 

zakresu zarządu drogami powiatowymi w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Powiatem Kutnowskim reprezen-

towanym przez Zarząd Powiatu w Kutnie zwanym dalej „Przekazującym” w imieniu którego działają: 

1. Starosta Kutnowski - Krzysztof Debich 

2. Wicestarosta - Zdzisław Trawczyński, a Gminą Krzyżanów – zwaną dalej „Przejmującym”, reprezento-

waną przez: Tomasza Jakubowskiego - Wójta Gminy, zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przekazujący oświadcza, że jest zarządcą dróg: 

Nr drogi Gmina Krzyżanów Km. 

1 2 3 

2112E Bedlno – Młogoszyn – Ktery (odcinek od m. Szewce Owsiane do m. Ktery) 11,7 

2157E Kaszewy Kościelne – Szewce Owsiane 4,2 

2158E Sokół – Krzyżanów 4,0 

2159E Krzyżanówek – Rustów 0,8 

2160E Bielany – Łęki Kościelne 5,6 

2161E Łąkoszyn – Szewce Owsiane 5,8 

2162E Wały – Siemienice 6,2 

2163E Marcinów – Strzegocin 2,3 

2514E Bryski Kolonia – Piątek – Leszno 3,7 

Razem 44,3 

w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 25 marca 1985 roku o drogach publicznych. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3828



1. Przekazujący będzie wykonywał prace w zakresie utrzymania porządku i czystości na ww. drogach. 

§ 2. 1. Przejmujący zobowiązuje się do przejęcia wymienionych w § 1 ust. 1 dróg powiatowych do ich 

utrzymania w zakresie porządku i czystości zobowiązując się do wykonywania: 

1) koszenia traw i chwastów w pasach drogowych; 

2) wycinki krzaków i odrostów. 

§ 3. 1. Przekazujący oświadcza, że z tytułu wykonywania prac wymienionych w § 2 ust. 1 nie będzie nali-

czał Przejmującemu opłat wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych. 

2. Przekazujący będzie wydawał zezwolenia dotyczące dokonywania wycinki krzaków i odrostów. 

3. Przejmujący będzie informował na bieżąco Przekazującego o przebiegu wykonywanych prac. 

4. W celu realizacji przejętych zadań o których mowa w § 2 ust. 1, Przekazujący wyraża zgodę na sfinan-

sowanie zakupu przez Przejmującego niezbędnej ilości paliwa do wykonywania przejętych zadań – do wysoko-

ści 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych). 

5. Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 Przejmujący wykona przy użyciu własnego sprzętu i pracowników 

przez niego zatrudnionych. Środki finansowe, o których mowa w ust. 4. zostaną przekazane na konto Urzędu 

Gminy Krzyżanów - BS „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Krzyżanowie nr 829021101801000185200100015 

do 10.12.2015 r. 

6. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi na podstawie poniesionych i udokumentowanych kosztów (ra-

chunków i faktur) w terminie do 10.11.2015 r. 

7. Przekazujący nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu ustawowych odsetek za nietermi-

nową realizację płatności wynikających z faktur w stosunku do wykonawcy lub wykonawców prac określonych 

w § 2 ust. 1. 

§ 4. Przejmujący z tytułu wykonywania prac wymienionych w § 2 ust. 1 przyjmuje na siebie odpowiedzial-

ność wobec Przekazującego i osób trzecich. 

§ 5. Porozumienie zawarto na czas określony, od dnia jego zawarcia do 20.11.2015 r. z możliwością mie-

sięcznego wypowiedzenia przez każda ze stron strony. 

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

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

  

 Starosta Kutnowski 

Krzysztof Debich 

Wicestarosta Kutnowski 

Zdzisław Trawczyński 

Wójt Gminy 

Tomasz Jakubowski 
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