
ZAŁ ĄCZNIK  
                                                                          DO UCHWAŁY NR XXI/204/04 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
 

POROZUMIENIE 
 
 
Zawarte w dniu ................................pomiędzy: 
Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez: 
1. mgr inŜ. Małgorzatę Jezierską – Dyrektora Oddziału 
2. mgr inŜ. Jacka Szkupa – Kierownika Rejonu Radomsko 
 a 
Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez: 
1. mgr inŜ. Grzegorza Turlejskiego – Burmistrza Kamieńska 
 
Porozumienie niniejsze zawarte na podstawie uchwały Nr........................Rady Miejskiej                 
w Kamieńsku z dnia..............................w sprawie wyraŜenia zgody na przejecie do realizacji 
zadań z zakresu dróg publicznych. 
 

§ 1 
 
Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kamieńsk przejmuje od Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad zadanie polegające na remoncie chodnika wzdłuŜ drogi krajowej Nr 91 na 
odcinku 500 m na terenie miasta Kamieńsk - zgodnie z kilometraŜem drogi 46+463 do 46-963, 
strona prawa. 
 

§ 2 
 
Gmina Kamieńsk wykona roboty remontowe chodnika o którym mowa w § 1 polegającej na: 
- rozebraniu zniszczonego chodnika bitumicznego na odcinku 500m, 
– wykonane podsypki odsączającej, 
– ułoŜenie nowego chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, 
- odzyskany surowiec wtórny z rozbiórki, Urząd Miejski w Kamieńsku zagospodaruje we 
  własnym zakresie.   

§ 3 
 

1. GDDKiA Oddział w Łodzi uŜycza Wykonawcy Gminie Kamieńsk pas drogowy                          
w niezbędnym do wykonania robót zakresie. 

2. Gmina Kamieńsk będzie uŜywała przedmiot uŜyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 
    i nie odda go do uŜywania osobie trzeciej. 
3. Inwestor Gmina Kamieńsk zapewni prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa  
    budowlanego. 
 
 



4. Przed przystąpieniem do robót Gmina Kamieńsk uzyska z GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon        
w Radomsku decyzję na zajęcie pasa drogowego przekładając zatwierdzony projekt 
organizacji ruchu na czas budowy.  

§ 4 
 

1. Gmina Kamieńsk przeznaczy na realizacje zadania wynikającego z niniejszego porozumienia 
środki finansowe w kwocie 100.000zł. w budŜecie roku 2004r. 
Termin wykonania – do 30 sierpnia 2004 r. 

2. W imieniu Gminy Kamieńsk prace remontowe wykonywał będzie Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńsku. 

3. GDDKiA Rejon w Radomsku dokona rozbiórki krawęŜnika oraz ułoŜy nowy krawęŜnik 
betonowy wibroprasowany. 
 

§ 5 
 

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina Kamieńsk przekaŜe Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad wykonane roboty protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu ciągu pieszego wzdłuŜ drogi  
krajowej stają się własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

§ 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 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach -po 2 dla kaŜdej ze stron. 
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