
 
ZAŁ ĄCZNIK  

DO UCHWAŁY NR XI/119/03 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 27 czerwca 2003 roku 
 

POROZUMIENIE 
 
 

Zawarte w dniu 02.07.2003 r. pomiędzy: 
Zarządem Powiatu Radomszczańskiego 
 reprezentowanym przez: 
 
Starostę Powiatu Radomszczańskiego – Michała Deszcza 
Wicestarostę Powiatu Radomszczańskiego – Jerzego Kaczmarka 
 
a  Gminą Kamieńsk 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Kamieńska – Grzegorza Turlejskiego 
 
             Porozumienie zawarto na podstawie uchwały Nr XI/119/2003 Rady Miejskiej  
w Kamieńsku z dnia 27.06.2003 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z 
zakresu dróg publicznych. 
 

§ 1 
 

1) Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kamieńsk przejmuje od Zarządu Powiatu 
zadanie polegające na: 

a)  remoncie chodnika  wzdłuŜ drogi powiatowej Nr 30553 na odcinku 50 m na terenie 
wsi Gorzędów ul. Mickiewicza – zgodnie z załącznikiem graficznym do 
porozumienia. 

b) remoncie - budowie chodnika oraz kolektora deszczowego wzdłuŜ drogi powiatowej 
Nr 30552 na odcinku 550 m na terenie wsi Gorzędów ul. Sikorskiego – zgodnie z 
załącznikiem graficznym do porozumienia. 

 
§ 2 

 
Gmina Kamieńsk pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty remontowe na drogach o 
których mowa w § 1 polegające na : 

• rozebranie zniszczonego chodnika z płytek betonowych, 
• rozebranie zniszczonego krawęŜnika, 
• ułoŜenie nowego krawęŜnika wibroprasowanego 600 m, 
• ułoŜenie chodnika z kostki wibroprasowanej 1500 m2, 
• ułoŜenie kolektora z rur VIPRO Ø 300 na długości 550 m, 
• odzyskany surowiec wtórny z rozbiórki, Urząd Miejski w Kamieńsku zagospodaruje we 

własnym zakresie. 
 
 

 
 
 
 
 



§ 3 
W związku z tym , iŜ zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi, 
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 
opłat za utrudnienie w ruchu. 

 
§ 4 

1. Gmina Kamieńsk w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup 
pozostałych materiałów określonych w § 2 porozumienia tj. kostka chodnikowa 

        900 m2, krawęŜnik 240 m, rury „VIPRO” Ø 300 550 m. 
2. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego w ramach wykonania porozumienia zapewnia kostka 

chodnikowa 600 m2, krawęŜnik 360 m. 
3. ! imieniu Gminy Kamieńsk prace remontowe wykonywał będzie Zakład Gospodraki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńsku. 
4. Materiały pochodzące z rozbiórki Gmina Kamieńsk zagospodaruje na własne potrzeby. 

 
§ 5 

 
1. Po zakończeniu realizacji remontu Gmina Kamieńsk przekaŜe Zarządowi Powiatu 

wykonane roboty protokółem zdawczo odbiorczym. 

2. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu ciągu pieszego wzdłuŜ dróg 
powiatowych stają się własnością Zarządu Powiatu. 

 
§ 6 

 
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
§ 7 

 
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 9 

 
Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla kaŜdej ze stron. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


