
POROZUMIENIE 
zawarte w dniu …………………………. 

 
Pomiędzy :  
Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez  
Zarząd Powiatu w Gryfinie w imieniu, którego działa: 
1) …………………………………………………. 
2) …………………………………………………. 
      zwanym dalej „Powierzającym”, 
a  
Gminą Chojna w imieniu której działa: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie budowy, 
przebudowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach 
administracyjnych miasta Chojna. 
 Na podstawie art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086) strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. 1 Organ Powierzający przekazuje organowi Przyjmującemu sprawy w zakresie 
budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych – ulic położonych w 
granicach administracyjnych miasta Chojna: 
1/ ulica Klasztorna -  Nr drogi 1443Z, dz. Nr 96  obręb ew. Chojna 3, 
2/ ulica Malarska    -  Nr drogi 1449Z, dz. Nr 97/2  obręb ew. Chojna 3. 
 2. Drogi powiatowe oraz grunty zajęte pod drogi pozostają własnością Powiatu 
Gryfińskiego. 
 3. Przyjmujący przyjmuje funkcje zarządcy dla określonych w ust.1 dróg 
powiatowych w zakresie zadań i obowiązków określonych w ust. 4. 
 4. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 3 obejmują: 
a/   pełnienie funkcji inwestora, 
b/   utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń   
      zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,  
c/   koordynację robót w pasie drogowym,  
d/   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po   
      drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub  
      wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie   
      opłat i kar pieniężnych,  
e/   przeprowadzenie okresowych kontroli stanu drogi i obiektów mostowych, 
f/    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
g/   wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 
h/   przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub  
      powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,  
i/    wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla  
      ruchu oraz wyznaczenie objazdów , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie  
      bezpieczeństwa osób lub mienia,  
j/   sadzenie , utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie  
      drogowym.  
 

§2.1. Na mocy niniejszego porozumienia Przyjmujący upoważniony jest do wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie zadań i kompetencji określonych w § 1 ust. 4 lit. „d”.  



      2. Przyjmujący może upoważnić na zasadzie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) pracowników Urzędu 
Miejskiego w Chojnie do załatwienia spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w 
szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.  

3. Przyjmujący pobierać będzie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego określonego w § 1 
ust. 4 lit. „d”. Opłaty z w/w źródła będą przekazywane do budżetu Przyjmującego  

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pozostają w dyspozycji Przyjmującego . Opłaty nie 
wykorzystane do 31 grudnia każdego roku podlegają przekazywaniu Powierzającemu.  

§ 3.1 Przydział środków finansowych na dany rok kalendarzowy na realizację zadania 
powierzonego w zakresie modernizacji ulic następować będzie po uchwaleniu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego w wysokości: w 2006 roku w kwocie 125.000 zł (słownie sto 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w 2007 roku w kwocie 125.000 zł (słownie: sto 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W kolejnych latach porozumienie realizowane będzie bez 
udzielenia dotacji. 

2 . Powierzający zobowiązuje się do przekazywania ustalonych w ust. 1 dotacji w terminie 
do 30 listopada 2006r. i 31 sierpnia 2007r.  

3. Przyjmujący wyodrębni w swoim budżecie środki na finansowanie zadań objętych 
niniejszym porozumieniem. 

4. Przyjmujący w terminie do 20 grudnia 2006 r. oraz do dnia 20 grudnia 2007 r. przekaże 
sprawozdania z wykorzystania dotacji na finansowanie zadań objętych niniejszym 
porozumieniem. 

5. Kontrolę prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem prowadzić będzie 
w imieniu Powierzającego Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.  

§ 4 Ewentualne spory w zakresie należącym do sądów powszechnych wynikłe z związku 
z realizacją porozumienia, strony poddają pod rozstrzygnięcie w trybie kodeksu postępowania 
cywilnego  sądom powszechnym właściwym dla powierzającego.  

§ 5.1 Porozumienie zawarto na czas określony od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r.  
2. Rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może 

nastąpić  wyłącznie za obopólną zgodą stron.  
§ 6 Porozumienie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
§ 7  Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zarządu Powiatowego w Gryfinie, dwa dla Burmistrza Gminy Chojna oraz jeden dla Zarządu 
Dróg Powiatowych w Gryfinie.   
 
 
 POWIERZAJĄCY:                                                      PRZYJMUJĄCY: 
 
 
 
 
 


