UCHWAŁA NR XXXI/201/17
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ruciane – Nida dotyczącego wspólnej
realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1642N Ukta –Wojnowo
m.Ukta”
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089) Rada Powiatu Pisz,
uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Ruciane - Nida dotyczącego wspólnej realizacji
zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1642N Ukta –Wojnowo m.Ukta”.
§ 2. Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/201/17
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 czerwca 2017 r.
POROZUMIENIE
w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1642N
Ukta – Wojnowo m. Ukta"
zawarte w Piszu w dniu ........................ 2017 r. pomiędzy :
Powiatem Piskim reprezentowanym przez:
Starostę – Andrzeja Nowickiego,
Wicestarostę – Marka Wysockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Barbary Koprowskiej
zwanym dalej Powiatem
a
Gminą Ruciane –Nida reprezentowaną przez:
Burmistrza - Piotra Ryszarda Felińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wioletty Jaworskiej- Bastek
zwaną dalej Gminą
zwanych dalej wspólnie Stronami
§ 1. 1. Strony porozumienia zobowiązują się do wspólnej realizacji i sfinansowania na zasadach określonych
w niniejszym Porozumieniu zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1642N Ukta –
Wojnowo m. Ukta”. Zadanie będzie realizowane w całości w 2017 r.
2. Z ramienia Powiatu zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu (dalej PZD w Piszu).
3. Koszt realizacji zadania ze strony Powiatu wynosić będzie nie więcej niż 20 000 zł.
4. Powiat oświadcza, że działka o numerze ewidencyjnym 185/2, obręb Ukta położona w miejscowości Ukta,
zwana dalej Nieruchomością, jest własnością Powiatu i znajduje się w trwałym zarządzie PZD w Piszu.
§ 2. 1. Strony wspólnie wykonają roboty drogowe (remont chodnika) na części Nieruchomości w pasie drogi nr
1642NN w miejscowości Ukta.
2. Do zadań PZD w Piszu należeć będzie dostarczenie materiału do planowanego remontu chodnika
(krawężnik, obrzeże chodnikowe, kostka betonowa, cement, piasek).
3. Do zadań Gminy należeć będzie:
1) uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń,
2) wykonanie (ułożenie) nawierzchni chodnikowej na odcinku ok.500 mb o powierzchni ok.550 m2,
3) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784),
4) oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym, wymaganiami
„Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, a także z wymogami szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach,
5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

§ 3. 1. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa
w czasie wykonywania przez nią robót.
2. Gmina dokona wszystkich niezbędnych zabezpieczeń prowadzonych przez nią robót, przejść
komunikacyjnych i innych wymaganych przepisami w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz
przygodnych przechodniów. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki z tytułu nienależytego
wykonania ww. zabezpieczeń.
3. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac od momentu
przekazania jej części Nieruchomości do odbioru terenu przez PZD w Piszu. Odpowiedzialność dotyczy szkód
powstałych w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na terenie przyległym do niego, a związanych
z prowadzonymi robotami.
§ 4. 1. Powiat oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie Gminie części Nieruchomości w celu
realizacji robót drogowych, o jakich stanowi § 2 porozumienia.
2. Udostępnienie terenu daje Gminie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie
z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
§ 5. 1. Przekazanie i odbiór terenu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony.
2. Przekazanie materiału, o jakim stanowi § 2 ust. 2 umowy, nastąpi na podstawie protokołu podpisanego
przez obie strony.
3. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawowany będzie przez PZD w Piszu.
§ 6. Gmina przekaże PZD w Piszu rozliczenie z wykonanych prac i materiałów w terminie 14 dni po
zakończeniu remontu.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze stron
Porozumienia, przy czym odstąpienie nie może nastąpić po rozpoczęciu remontu.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu
i jeden dla Gminy.
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