Załącznik do uchwały NrXXXVI/614/17
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 września 2017 r.

POROZUMIENIE NR IF-III-T.041.

.2017

w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 relacji
Pakość – Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km.
zawarte w dniu

2017 r. w Toruniu pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej „Województwem”, z siedzibą:
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613 reprezentowanym
przez:
Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Dariusza Kurzawę – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
a
Gminą Pakość, zwaną dalej „Gminą” z siedzibą: 88-170 Pakość, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783 reprezentowaną przez:
Wiesława Kończala – Burmistrza Gminy Pakość
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pakość,
zwanymi dalej „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”.
Na podstawie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 12
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486
z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 i 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu
polegającego na budowie, przebudowie, remoncie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą
sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 relacji Pakość – Strzelno
od km 0+000 do km 1+313 na odcinku 1,313 km, zawarte zostaje Porozumienie następującej
treści:
§ 1.
Województwo przekazuje Gminie zadanie własne zarządzanie drogą wojewódzką
Nr 255 Pakość – Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 1+313 na odcinku 1,313 km
w zakresie niezbędnym do realizacji zadania własnego Gminy polegającego na budowie,
przebudowie, remoncie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+000 do km 1+313 na odcinku
1,313 km.
§ 2.
1. Planowana wartość przedmiotowego zadania wynosi 3 139 184, 60 zł (trzy miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 60/100).
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 w 100% poniesie Gmina.

§ 3.
Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
§ 4.
Gmina przewiduje wykonanie przedmiotowego zadania do dnia 28 lutego 2018 r.
§ 5.
Przez okres realizacji zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość –
Strzelno od km 0+000 do km 1+313 na odcinku 1,313 km, droga wojewódzka Nr 255
będzie zarządzana przez Gminę.
§ 6.
1. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z późn. zm.), w ramach przekazania w zarządzanie przedmiotowego odcinka drogi
wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno, Gmina odpowiedzialna będzie w szczególności
za utrzymanie i zabezpieczenie nawierzchni drogi przez okres realizacji zadania własnego.
2. Koszty związane z utrzymaniem drogi, o którym mowa w ust. 1 poniesie w całości Gmina.
§ 7.
Województwo oświadcza, że w jego imieniu i na jego rzecz w celu realizacji niniejszego
Porozumienia działał będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą:
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80, NIP 554-22-19-944, Regon 092364160.
§ 8.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 9.
Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
egzemplarze otrzymuje Województwo i jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 11.
Niniejsze Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.
Województwo

Gmina

