
 
POROZUMIENIE 

 
zawarte w dniu …………… w ……….. 
 
pomiędzy: 
 
Gminą Kamieńsk reprezentowaną  
przez Burmistrza Kamieńska – Pana Grzegorza Turlejskiego 
 
a Komedę Wojewódzką Policji w Łodzi reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………... 

2. ........................................................................................................... 
 
o treści następującej: 
 
 

§ 1 
       Przedmiotem porozumienia jest określenie ramowych zasad budowy i eksploatacji 
budynku komunalnego przeznaczonego na Komisariat Policji w Kamieńsku, zwanego dalej 
,,budynkiem komunalnym’’ 
 

§ 2  
       Burmistrz Kamieńska, oświadcza Ŝe Rada Miejska w Kamieńsku mając na uwadze 
zwiększenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gminy Kamieńsk podjęła 
uchwałę Nr V/51/07 z dnia 24 stycznia 2007 r., w której wyraziła wolę budowy budynku 
komunalnego z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Kamieńsku oraz w przyszłości na  
inne potrzeby Policji. 
 

§ 3 
       Burmistrz Kamieńska oświadcza, Ŝe budynek komunalny przeznaczony na potrzeby 
Komisariatu Policji zostanie wybudowany w Kamieńsku przy ulicy Ludowej 24, na działce 
oznaczonej w rejestrze gruntów Obręb 5 nr 189 o powierzchni 0,8032 ha. 
 

§ 4 
       Strony umowy ustalają wstępnie następujące parametry budynku komunalnego 

− kubatura do 3.000,00 m3 
− powierzchnia do 500,00 m2 

 
§5 

       Koszty budowy budynku komunalnego ponosi w całości Gmina Kamieńsk z 
wyłączeniem kosztów wykonania łączności, zasilania i wyposaŜenia na potrzeby Komisariatu, 
które w całości poniesie Komenda Wojewódzka. 
 

§6 
1. Gmina Kamieńsk przekaŜe Policji wybudowany budynek komunalny do bezpłatnego 

uŜywania na potrzeby Komisariatu Policji i ewentualnie na inne potrzeby Policji.  
2. Koszty remontów zewnętrznych budynku komunalnego będzie ponosiła Gmina 

Kamieńsk, natomiast pozostałych remontów- Komenda Policji. 



3. Koszty związane z bieŜącą eksploatacją budynku komunalnego ponosić będzie 
Policja. Szczegółowe zasady uŜytkowania budynku zostaną określone w odrębnej 
umowie. 

4. Przekazanie nastąpi na czas nieoznaczony. Porozumienie moŜe być rozwiązane 
wyłącznie z powodu rezygnacji Komendy Policji z prowadzenia w budynku 
Komisariatu Policji lub wykorzystania budynku dla celów nie dotyczących potrzeb 
Policji. 

   
§ 7 

       Koszty projektu budowlanego ponosi Gmina Kamieńsk. Komenda Wojewódzka 
zobowiązuje się do przekazania szczegółowych parametrów budynku niezbędnych do 
wykonania projektu oraz bieŜącej współpracy z projektantem wybranym przez Gminę.  
 

§ 8 
       Wstępny termin realizacji inwestycji strony ustaliły na 31 grudnia 2007r. 
        

§ 9 
       Porozumienie podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŜdej strony. 
 
 
 
 

 
 


