
                                                                                                 Załącznik  
                                                                                                                                  do uchwały Nr XXVII/205/08 

   Rady Miejskiej w Kamieńsku 
                                                                                                                            z dnia 27 czerwca 2008 r.  

Porozumienie 
 

w sprawie realizacji remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484,  
na ulicy Głowackiego w Kamieńsku  

 
zawarte dnia ..........................................pomiędzy: 
 
Gminą Kamieńsk, w imieniu której występuje: 

1. Grzegorz Turlejski – Burmistrz Kamieńska 
 

a Województwem Łódzkim, w imieniu którego występuje Zarząd Województwa Łódzkiego, 
w osobach: 

1. Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa, 
2. Witold Stępień – Członek Zarządu. 

 
 
Podstawą niniejszego porozumienia są: 
1. Uchwała Nr ......................................... Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia ................ 

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie w imieniu Województwa Łódzkiego 
porozumienia z Gminą Kamieńsk o udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa 
Łódzkiego przy realizacji zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania 
drogami wojewódzkimi.  

2. Uchwała Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2008 r. w 
sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg publicznych 
oraz udzielenia pomocy rzeczowej.  

 

§ 1 
 

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współdziałania przy realizacji remontu 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484, na ulicy Głowackiego  
w Kamieńsku, zwanego dalej zadaniem. 
 

§ 2 
 

Strony zobowiązują się do wspólnej realizacji zadania, o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
 
Zobowiązania Stron: 
 
1. Gmina zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji technicznej, wykonania robót 

budowlanych oraz sfinansowania zakupu części materiałów do remontu chodnika.  
2. Gmina udzieli w latach 2008 – 2010 pomocy rzeczowej w następujący sposób: 

a) w 2008 roku wykonana remont chodnika na ul. Głowackiego w Kamieńsku  
od km ca 44+273 do km ca 44+520 (odcinek ca 247 m) - strona lewa, 



b) w 2009 roku sfinansuje roboty budowlane oraz zakup piasku i cementu przy remoncie 
chodnika na ul. Głowackiego w Kamieńsku od km ca 44+244 do km ca 44+520 
(odcinek ca 276 m) – strona prawa, 

c) w 2010 roku sfinansuje roboty budowlane oraz zakup piasku i cementu przy remoncie 
chodnika na ul. Głowackiego w Kamieńsku od km ca 43+968 do km ca 44+244 
(odcinek ca 276 m) – strona prawa. 

 
3. Województwo Łódzkie dostarczy nw. materiały do remontu chodnika: 
     a) w  2009 roku: 

• kostka betonowa szara gr. 8 cm – ca 470 m2 , 
• kostka betonowa czerwona (na wjazdy) gr. 8 cm – ca 140 m2 , 
• krawęŜniki betonowe 20 x 30 – ca 290 mb, 
• obrzeŜa betonowe 8 x 30 – ca 580 mb,   

za łączną szacunkową wartość ca 45 000 zł. 
 
b) w 2010 roku: 

• kostka betonowa szara gr. 8 cm – ca 440 m2 , 
• kostka betonowa czerwona (na wjazdy) gr. 8 cm – ca 260 m2 , 
• krawęŜniki betonowe 20 x 30 – ca 280 mb, 
• obrzeŜa betonowe 8 x 30 – ca 640 mb, 

za łączną szacunkową wartość ca 52 000 zł. 
 

4. Wartość pomocy rzeczowej udzielonej przez Gminę wyniesie: w 2008 roku – do 70 000 zł, 
w 2009 roku – do 70 000 zł, w 2010 roku – do 70 000 zł.  
 

§ 4  
 

1. W imieniu Gminy prace remontowe wykonywał będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku. 

2.  Gmina zapewni koordynację nad realizacją robót. 
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, działający w imieniu Województwa Łódzkiego, 

zapewni nadzór inwestorski nad całością robót oraz opracuje projekt organizacji ruchu na 
czas robót.  

4. W odbiorze końcowym robót uczestniczyć będą: Gmina Kamieńsk oraz Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi. 

 

§ 5 
 
Gmina Kamieńsk w związku z wykonywaniem remontu chodnika nie będzie ponosiła 
przewidzianych w art. 20 pkt 8 ustawy o drogach publicznych opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

 

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

 



§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy 
ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, samorządzie województwa oraz 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla kaŜdej ze stron. 

 
 
 
 
Województwo Łódzkie     Gmina Kamieńsk 
 
 
………………………………..                                            …………………………. 
 
 
 
 

 


