
Załącznik 
do Uchwały Nr LX/416/2006

Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 22 sierpnia 2006r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ............................ pomiędzy:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Małgorzatę Jezierską  - Dyrektora Oddziału 
2. mgr inż. Jacka Szkupa              - Kierownika Rejonu Radomsko
a
Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez:
1. mgr inż. Grzegorza Turlejskiego – Burmistrza Kamieńska

             Porozumienie zawarto na podstawie uchwały Nr ................2006 Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z  dnia  ............2006r.  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie  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 budowie kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Juliusza 
Słowackiego w Kamieńsku  -  droga krajowej Nr 91na odcinkach  określonych w § 2 porozumienia.

§ 2
Gmina  Kamieńsk  wykona  roboty  przy  budowie  kolektora  deszczowego  w  ciągu  drogi  K-91,  ul. 
Juliusza Słowackiego   na odcinkach :   
- w Hm   45-637  do 46-023, kolektor deszczowy Ø315 odcinek 340 m wraz z przykanalikami 
  (Zlewnia 4)
- w Hm 46-185 do 46-300, przejście z  kolektorem deszczowym Ø 315 odcinek 50 m,   (Zlewnia 3)
- w Hm 46-800 do 46-887, kolektor deszczowy Ø315, odcinek 87 m, wraz z przykanalikami 
   (Zlewnia 2)
- w Hm 47-026 do 47-187, kolektor deszczowy Ø 400, odcinek 161 m z przykanalikami i seperatorem,
   i dalej otwartym rowem do przepustu w HM 47+272,  (Zlewnia 1)
-  odzyskany surowiec wtórny z rozbiórki, Gmina Kamieńsku zagospodaruje w własnym zakresie.
W/w  roboty  będą  prowadzone  na  podstawie  opracowanych  projektów  technicznych,  zgodnie  z 
pozwoleniem na budowę.

§ 3
1. GDDKiA  Oddział  w  Łodzi  użycza  Wykonawcy  -  Gminie  Kamieńsk  pas  drogowy  w 

niezbędnym  do wykonania robót zakresie. Na czas robót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej,  w  związku  z  tym,  iż  zajęcie  pasa  drogowego  następuje  na  cele  związane  z 
gospodarką  drogową,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Łodzi 
odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzenia oraz opłat 
za utrudnienia w ruchu.

2. Gmina Kamieńsk będzie używała przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie 
odda go do używania osobie trzeciej.

3. Gmina Kamieńsk zapewni prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



4.
5. Przed przystąpieniem do robót Gmina Kamieńsk uzyska z GDDK i A 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 realizację zadania wynikającego z niniejszego porozumienia
    środki finansowe w kwocie 419.000,00 złotych w budżecie roku 2006.
    Termin wykonania – do 30 listopada 2006 r.
2. W imieniu Gminy Kamieńsk prace remontowe wykonywał będzie Zakład Gospodarki
    Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńsku.
3. Po wykonaniu robót kanalizacyjnych wg Gmina Kamieńsk odtworzy konstrukcję jezdni wg 
    projektu uzgodnionego przez GDDKiA Oddział w Łodzi.
4. GDDKiA Oddział w Łodzi, po uzyskaniu środków finansowych, przystąpi do odnowy pasa 
    drogowego drogi krajowej nr 91 na odcinku ul. Słowackiego od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej w
    Kamieńsku.

§ 5

1. Odbiór ostateczny robót odbędzie się przy udziale strony niniejszego porozumienia.
2. Kolektory deszczowe wraz ze studniami rewizyjnymi będą własnością i w utrzymaniu Gminy 

Kamieńsk.
3. Wpusty uliczne wraz z przykanalikami znajdujące się w ciągu drogi krajowej nr 91 stanowią 

element drogi i pozostaną w utrzymaniu zarządcy drogi krajowej GDDKiA Oddział w Łodzi.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

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

Zarządca drogi :                                                                   Gmina Kamieńsk
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