
P O R O Z U M I E N I E

zawarte  w  dniu  ……………  w  Kamieńsku  pomiędzy  Gminą  Kamieńsk 
reprezentowaną przez:
mgr inż. Grzegorza Turlejskiego    -    Burmistrza Kamieńska
a  Gminą Kleszczów reprezentowaną przez:
Kazimierę Tarkowską    –     Wójt Gminy Kleszczów

Porozumienie  zostaje  zawarte  w  wyniku  realizacji  uchwał  Rady  Gminy 
w Kleszczowie i Rady Miejskiej w Kamieńsku:

1) uchwały  Nr  XXIX/247/2004  Rady  Miejskiej  w  Kamieńsku  z  dnia 
30  listopada  2004  r.  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego 
realizacji inwestycji o charakterze lokalnym,

2) uchwały Nr XXX/321/04 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 
2004  r.  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego  realizacji 
inwestycji o charakterze ponadlokalnym,

3) uchwały Nr ……….Rady Gminy Kleszczów z dnia …………….2004 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamieńsk w kwocie 
5 000 000 zł.

I Przedmiot porozumienia

§ 1

Mając na uwadze lepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb społecznych 
w zakresie dróg publicznych Gminy: Kamieńsk i Kleszczów zobowiązują się 
współdziałać w realizacji zadania inwestycyjnego o charakterze ponadlokalnym 
polegającym na budowie drogi gminnej łączącej Gminę Kleszczów z węzłem 
Kamieńsk na planowanej autostradzie A-1.

§ 2

Gmina  Kamieńsk  zobowiązuje  się  wprowadzić  zmianę  w  obowiązującym 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  Gminy  Kamieńsk 
polegającą na uwzględnieniu przebiegu projektowanej drogi  gminnej  łączącej 
Gminę  Kleszczów  z  węzłem  Kamieńsk  na  planowanej  autostradzie 
A-1,  a  następnie  wprowadzić  je  do  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk.



II Zasady płatności
§ 3

Gmina  Kleszczów  zobowiązuje  się  pokryć  w  całości  koszty  zmiany 
studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamieńsk. Na powyższe składają się między innymi koszty:

1) wykonania zmiany studium w wysokości ustalonej w umowie zawartej 
przez Gminę Kamieńsk z Firmą „Uniglob” Piotr Urlich Ostrów Osiedle 
119 98-100 Łask; umowa stanowi załącznik do porozumienia

2) wykonania map w wysokości ustalonej z wykonawcą wybranym w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicznych

3) inne koszty niezbędne do wprowadzenia zmiany w Studium

§ 4

1. Gmina Kleszczów tytułem zaliczki na wykonanie zobowiązania określonego 
w  §  3  wpłaci  na  rachunek  bankowy  Gminy  Kamieńsk  BSZP O/Kamieńsk 
02897300030110090003160001 kwotę 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych)  w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
2.  Koszty  w  pozostałej  wysokości  Gmina  Kleszczów  będzie  pokrywać 
przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

III Zasady udzielenia pomocy finansowej 

§ 5

Gmina Kleszczów, mając na uwadze, że budowa drogi gminnej łączącej 
Gminę  Kleszczów  węzłem  Kamieńsk  wpłynie  negatywnie  na  środowisko 
naturalne  i  tym  samym  jakość  życia  mieszkańców  Gminy  Kamieńsk, 
zobowiązuje  się  w  trybie  art.  10  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o  samorządzie  gminnym (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.) 
przekazać  Gminie  Kamieńsk  środki  finansowe  w  wysokości  5 000 000  zł 
(słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na:
- budowę drogi Danielów – Siódemka,
- budowę drogi Podjezioro – Huta Porajska,
-  budowę  drogi  w  ulicach:  Reymonta,  Łączyńskiego,  Secomskiego,  Wojska 

Polskiego w Kamieńsku,
- budowę drogi w ulicy Chopina w Gorzędowie.

§ 6

 Zapłata kwoty określonej w §5 porozumienia nastąpi w dwóch ratach:



1) I rata w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) zostanie 
wpłacona  na  konto  bankowe  Gminy  Kamieńsk  BSZP  O/Kamieńsk 
02897300030110090003160001 w terminie 14 dni  od dnia podpisania 
porozumienia,

2) II rata w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) zostanie 
wpłacona na konto Gminy Kamieńsk w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
przez Radę Miejską w Kamieńsku uchwały o zatwierdzeniu zmian w 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  Gminy 
Kamieńsk;  podjęta  uchwała  zostanie  doręczona  Gminie  Kleszczów 
w terminie 10 dni od dnia podjęcia.

IV Zasady realizacji inwestycji
§ 7

Koszty  realizacji  inwestycji  pod  nazwą  „Budowa  drogi  łączącej  Gminę 
Kleszczów  z  węzłem  Kamieńsk  na  planowanej  autostradzie  A-1”ponosi  w 
całości Gmina Kleszczów.

V Zasady utrzymania drogi na odcinku przebiegającym przez Gminę 
Kamieńsk

§ 8

Po wybudowaniu drogi określonej w § 7 umowy Gmina Kleszczów zobowiązuje 
się  ponosić  wszelkie  koszty  związane  z  utrzymaniem  odcinka  drogi 
przebiegającego przez Gminę Kamieńsk w tym koszty:
- utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- remontów bieżących i generalnych,
- oświetlenia drogi,
- inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków zarządcy drogi określone 
w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086 z późn. zm.)
2.  Obowiązki  określone  w  ust.  1  Gmina  Kleszczów  będzie  zobowiązana 
wykonywać przez okres 70 lat od dnia oddania drogi do użytku.

§ 9

1. W  przypadku  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonywania  przez 
Gminę Kleszczów obowiązków określonych w § 8 porozumienia Gmina 
Kamieńsk ma prawo wykonywać obowiązki ciążące na zarządcy drogi we 
własnym zakresie, obciążając Gminę Kleszczów kosztami ich wykonania.

2. Przed  wykonaniem  obowiązków  o  charakterze  inwestycyjnym  Gmina 
Kamieńsk  wezwie  Gminę  Kleszczów  do  ich  wykonania  wyznaczając 
termin realizacji.



3. Po upływie terminu określonego w ust.  2 Gmina Kamieńsk ma prawo 
wykonać zadanie inwestycyjne na koszt Gminy Kleszczów.

§ 10
Treść niniejszego porozumienia zostanie zatwierdzona przez organy stanowiące 
Gminy Kleszczów i Kamieńsk.

§ 11
W  sprawach  nieuregulowanych  porozumieniem  mają  zastosowanie  przepisy 
ustawy:
1) Kodeks Cywilny,
2) o samorządzie gminnym
3) o finansach publicznych

§ 12
Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

 


